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Alles is anders bij de Colorrun
Overgewaaid uit Amerika: hardlopen en elke kilometer bestrooid worden met kleur-
poeder. Sinds eind mei kun je je ook in Nederland groen, oranje en roze laten kleuren. 
Maar daar moet je best wat moeite voor doen.

Door: Else Meijer

Doorgaans loop ik een wedstrijd in het 
rood. Donkerrood is mijn HRR-shirt en 

knalrood mijn hoofd. Maar het kan veel 
kleurrijker. Twee jaar geleden kwam een 
Amerikaan op het idee om het Hindoeïstische 
Holifeest te combineren met hardlopen. Bij het 
Holifeest wordt het begin van de lente gevierd 
door elkaar te bestrooien met verfpoeder en 
parfum. Inmiddels is het fenomeen ‘colorrun’ 
de wereld aan het veroveren. 

Pruiken, sigaretten en tattoos
De eerste gekleurde loop in Nederland was op 
zondag 26 mei in Amsterdam. Je moest er snel 
bij zijn: op een woensdag stipt om 10.00 naar 
de -tot op het laatst geheimgehouden- website 
om in te schrijven. In 1,5 uur waren alle 
startnummers vergeven. 
Op de dag zelf blijkt uit alles dat de Colorrun 

een rage is. Onderweg naar het Sloterpark 
verschijnen op elke trein-, metro- en tramhalte 
meer mensen waarvan ik vermoed dat ze 
meedoen. Maar het zijn niet de usual suspects 
bij een wedstrijd: geen in trainingspak gehulde 
types met gespannen gezichten. 
De kleurenlopers zijn tussen de 18 en 25 
jaar, vrolijk uitgedost, relaxed en roken nog 
een sigaretje. Ook in andere opzichten is de 
Colorrun anders dan andere hardloopevene-
menten. Zo worden de 5 kilometers door velen 
gewandeld, soms al vanaf het begin. Het is dan 
ook geen wedstijd: je krijgt wel een startnum-
mer, maar dat is niet gekoppeld aan je naam. 
Tijdregistratie ontbreekt. Het gaat vooral om 
de lol. Daarom veel felgekleurde zonnebrillen 
(overigens wel zo handig ter bescherming 
tegen het poeder), pruiken, feesthoedjes en 
neptattoos.

Niet te hard lopen
Voor de wedstrijd is menigeen al aan het bier 
en de patat. Handtassen, voorhoofdcamera’s 
en een enkele spijkerbroek gaan ook mee. 
Maar hét mode-item is het witte t-shirt. 
Iedereen krijgt er een na inschrijving, en ook 
een witte zweetband. De bedoeling is dat 
deze na afloop alle kleuren van de regenboog 
hebben. Dat valt nogal tegen. Bij elke kilome-
ter is een post waar je met een kleur bespoten 
wordt. Maar helaas vang je weinig kleur op als 
je er langsrent. Je moet ongeveer stil staan en 
vrágen om bespoten te worden. Van de eerste 
kleuren, oranje, groen en blauw, heb ik dan 
ook weinig opgevangen. Bij de laatste post heb 
ik het aardig door, zodat mijn t-shirt en pet 
toch nog wat roze kleuren. Na de finish krijg 
je als ‘medaille’ een zakje kleurpoeder. Het is 
de bedoeling dat iedereen tegelijk zijn poeder 
in de lucht gooit, zodat er een kleurexplosie 
ontstaat. Velen wachten daar niet op en 
bestrooien zichzelf of elkaar met het poeder, 
waardoor er steeds meer groene, oranje of 
roze gezichten verschijnen. 

Een colorrun is leuk om een keer mee te 
maken. Verwacht geen goede prestatie neer 
te zetten, maar wel een gezellige sfeer en een 
feest na afloop. Overigens heb ik na een keer 
wassen verschillende roze kledingstukken…

De volgende organisaties organiseren 
kleurenlopen: 
Colorboost – www.colorboost.eu
Colorrain – www.colorrain.nl
Colorrun – www.thecolorrun.co.nl
Colours by the sea – www.coloursbythesea.nl
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Van de redactie
Een nieuwe jas en een proef

Soms is het tijd voor iets nieuws. Het 
bestuur heeft samen met de redactie 

besloten om met een nieuwe drukker en 
vormgever in zee te gaan. Om het resultaat 
kun je niet heen: de Hot Road Review is 
een heus magazine geworden! In het blad 
staan voortaan geen wedstrijduitslagen 
meer. Deze staan op de website. Alsof dat 
nog niet genoeg verandering is, gaan we 
een proef doen met het uitbrengen van 
het blad in digitale vorm. Dit betekent 
dat de volgende twee nummers als PDF 
te downloaden zijn via de site. Iedereen 
ontvangt een e-mail met de link naar de 
PDF. Het blad is in papiervorm verkrijgbaar 
in het clubhuis, en wordt niet naar de leden 
toegestuurd, met uitzondering van de leden 
die geen internet hebben. 
Na de proef gaan we bekijken hoe het 
bevalt: wordt de papieren versie gemist, 
of bevalt de digitale variant ook prima? 
Vervolgens beslissen we hoe we verder 
gaan.

Voor onze (hoofd)redacteur Marty 
Messerschmidt verandert er ook veel. 
Hij is in juni voor een half jaar vertrokken 
naar Afghanistan. In Kabul gaat hij werken 
als politie-adviseur voor de Commandant 
van de International Security Assistance 
Force en het Afghaanse ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Hij neemt na drie jaar 
ook afscheid als (hoofd)redacteur.

De redactie bedankt Marty heel hartelijk 
voor zijn enthousiasme en inzet!

Ook de redactie moet dus vernieuwen, en 
zoekt versterking. Lijkt het je leuk om vier 
keer per jaar bij te dragen aan ons clubblad, 
dan kun je voor meer informatie terecht 
bij Patty, Marion of Else. Of via de mail: 
redactie@hagueroadrunners.nl. Op dit 
e-mailadres kun je ook reageren als je iets 
kwijt wilt over het nieuwe jasje van de Hot 
Road Review.

Van de Voorzitter
Conventioneel 
Doen we het conventionele rondje of gaan we 
de andere kant op? ’, vroeg mijn loopmaatje 
bij aanvang van de gebruikelijke vrijdagoch-
tendtraining. Startend in het Haagse Bos kun 
je vele kanten op en later realiseerde ik me dat 
we niet van die ‘wisselende route lopers’ zijn. 
We kiezen vaak een bekende route en weten 
dan hoeveel kilometers we gaan lopen en 
hoe we onze energie moeten inzetten. Terwijl 
er toch talloze mogelijkheden zijn om in het 
Haagse Bos, Clingendael en Meijendel telkens 
weer een nieuwe route te bedenken. Jacques 
Overgaauw werd in het condoleanceboek door 
velen hieraan herinnerd. Hij wist looproutes af 
te wisselen en nam ons mee naar de straatjes 
en paadjes waardoor je je ging afvragen ‘waar 
zijn we nu weer? ’.

Hoe zit dat met de andere trainers? Ik heb 
in mijn HRR-jaren bij meer dan vier trainers 
gelopen en kwam tot de ontdekking dat iedere 
trainer zo zijn eigen voorkeur heeft voor 
looproutes in een bepaald gebied. Vaak kun 
je daardoor schatten hoe zwaar de training 
gaat worden en je energie doseren zodat je de 
zware onderdelen van de training goed door 
kunt komen. Dit is zeker het geval wanneer het 
zanderige Meijendel wordt aangedaan, waarbij 
het pad langs het hek wel als ‘slopend’ bekend 
staat. 
Ik ben benieuwd of onze drie kersverse 
trainsters, Annie, Barbara en Marlene ook 
hun eigen voorkeuren gaan ontwikkelen. 
Met de komst van deze nieuwe trainsters 
heeft onze Technische Commissie (TC) meer 
armslag gekregen voor ‘tempoindeling’ van 
de loopgroepen. Hier was door de aanwas van 
nieuwe leden en vertrek van twee trainers 
dringend behoefte aan. Onze Technische 
Commissie is bijna weer geheel op sterkte en 
is de afgelopen maanden voortvarend aan het 
werk gegaan met onder andere de indeling van 
loopgroepen, het veiligheidsplan, de sociale 
veiligheid, organisatie van het trainerscafé 
en het bijstellen van het wedstrijdprotocol. 
Allemaal onderwerpen die afgestoft moesten 
worden en waar nodig bijgesteld gaan worden.

Met het vaststellen van het nieuwe beleidsplan 
2013 -2016 heeft het bestuur ervoor gekozen 
de dingen die goed gaan in onze vereniging 
door te zetten. Daarnaast willen we met de TC 
ondermeer bekijken of we de trainingen door 
de week flexibeler kunnen organiseren. Ook 
zaken die minder goed gaan, denk hierbij aan 
de doorstroming naar andere groepen, zijn 
weer eens duidelijk op de agenda gezet. Het 
blijft echter een passen en meten omdat het 
consequenties heeft voor de sociale contacten 
tussen de lopers onderling. Die worden door 
onze leden immers als heel belangrijk ervaren.

Na de afwijzing van ‘medewerking uitbreiding 
van het clubhuis’ door de gemeente  
Wassenaar hebben we de bakens wat verzet. 
We zijn aan het onderzoeken of we met 
beperkte bouwingrepen het clubhuis aan onze 
wensen kunnen aanpassen. Van het plan om 
een multifunctionele ruimte aan te bouwen 
stappen we af. Bouwkundige verbetering 
en wellicht een kleine uitbreiding zijn nu de 
plannen waarop we ons richten. We hebben 
contacten gelegd met raadsfracties uit  
Wassenaar en er is een en ander in de week 
gelegd.
Pas in 2014 krijgen we hierover zekerheid als 
het bestemmingsplan opnieuw wordt vastge-
steld. Met al deze plannen en ontwikkelingen 
dringt zich weer de vraag op ‘Wat voor hard-
loopvereniging zijn wij?’. Een conventionele 
vereniging die in de eerste plaats bezig is met 
het organiseren van loopgroepen of willen we 
meer zijn?

Toon de Graauw
voorzitter

Colofon
The Hot Road Review is een uitgave van The Hague Road Runners. Het staat iedereen vrij 
stukken in te sturen voor plaatsing in de clubkrant. De redactie behoudt zich het recht 
voor stukken zonder opgave van redenen te weigeren of in te korten. De sluitingsdatum 
voor nummer 3 is vastgesteld op vrijdag 23 augustus 2013 en voor nummer 4 op vrijdag 
22 november 2013.

Stukken aanleveren kan via: redactie@hagueroadrunners.nl

Redactie  - Marty Messerschmidt, Marion van Griethuizen, Patty Kuiper, 
   Else Meijer
Advertenties - Informatie over advertentietarieven is verkrijgbaar bij Willem van  
   Prooijen (zie clubinfo pag. 19)
Vormgeving en druk - Drukkerij Polstra, Voorburg
Fotografie - Pieter de Graaf, Kees Knaap en vele andere leden.
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Vacatures
Het • bestuur zoekt een (tweede) 
bestuurslid voor de commissies.
De • communicatiecommissie zoekt een 
voorzitter en een lid met affiniteit met 
internet.
De • redactie zoekt een hoofdredacteur 
en een redacteur die graag zelf artike-
len schrijft en clubgenoten vraagt om 
artikelen te schrijven.

Meer informatie over de vacatures:
zie www.hagueroadrunners.nl
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Van de ledenadministratie
Door: Willem van Prooijen

Een grote vereniging zoals de HRR kan niet zonder structuur en bijbehorende regels. 
Aanmelden kan via een formulier op het clubhuis of via de website, maar in alle geval-
len moet je langs één van onze intakers voor verwijzing naar een geschikte groep. Op 
maandag- en woensdagavond doet Ed Zijl dat, op donderdagavond en zaterdagochtend 
Ben van Kan en op dinsdag- en donderdagochtend Izaak Luteijn.

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Het lidmaatschap loopt aan het eind van 
het jaar automatisch door naar het volgende hele jaar. Als je geen lid meer kunt of wilt blijven 
dien je je af te melden. Dit kan alleen via e-mail (of ouderwets per brief) bij de ledenadmini-
strateur, uiterlijk tot 1 november. In de loop van oktober word je daar ook nog eens in een 
persoonlijke mail aan herinnerd. En even voor de kenners: de sinds 2012 geldende Wet Van 
Dam, volgens welke je te allen tijde met 1 maand opzegtermijn kunt opzeggen, geldt alleen voor 
commerciële organisaties en dus niet voor verenigingen zoals de onze. Een en ander is uiteraard 
in onze Statuten vastgelegd.

Aanmeldingen sinds januari (waarvan velen via de CPC-groepen!): 

Dave Boselie
Arietta van Olphen
Jacqueline van Arkel-Mastboom
Tjitze Mast
Arthur Miete
Zoe Vowles
Jolanda van Kesteren
Kate Burrett
Faye Sadeghi
Nikki Kolfschoten
Sander Dekkinga
Zier Schaap (opnieuw)
Cindy Boschman
Maaike ter Brugge-Hazenbroek
Edith Buijs
Cherinda Caspers
Suzanne Danen
Gerard Goosen
Brigit Homan
Bob van ‘t Hull
Wim Joris
Monique Klok
Omar Lopez
Janneke van Mil
Rob Starrenburg
Lindy van de Westelaken

Kirsten Wolschrijn
Martin Zweegman
Kim van der Meer
Helen Freney
Yvonne Pels
Lieke Verschueren
Harriët Dierssen
Arianne Vlasblom (opnieuw)
Margreet Prins
Ellen te Kaat
Tamarah Andriessen
Arthur Camps
Susan Spel
Kate Gibson
Rory McComb
Renate Westrik
Sal Stam
Monique Overgaauw (opnieuw)
Natalie Neeteson
Lauren Harmon
Lucie Irving
Anneloes van Ulden
Mehdi Bennani
Geeske van Mierlo

Allen van harte welkom!

In memoriam 
Jacques Overgaauw
Op maandag 4 maart jongstleden is 
Jacques Overgaauw tijdens de training 
overleden. Een schokkende ervaring 
voor zijn loopgroep in de eerste plaats 
maar evenzo voor alle leden van onze 
club, waarvan velen Jacques persoonlijk 
kenden. Tijdens de Algemene Ledenver-
gadering in oktober 2012 kreeg Jacques 
de loperspeld voor 25 jaar lidmaatschap 
van onze vereniging. Hij was meer dan 
20 jaar trainer en heeft jarenlang groep 4 
getraind. Met deze groep en andere HRR-
leden heeft hij vele wedstrijden in binnen- 
en buitenland gelopen. Ook fietstochten 
en fietsvakanties werden samen met 
Jacques georganiseerd. Befaamd waren 
de zaterdagochtendtrainingen, even naar 
Katwijk lopen over het strand en door de 
duinen met veel lol onderweg. Hij was 
een trainer die lopers stimuleerde als het 
moeilijk ging en nam zijn loopgroep mee 
over duinpaadjes en door stadsstraatjes 
met altijd wel een verhaaltje erbij. 
Toen het looptempo zakte wist Jacques 
opnieuw vele leden aan zijn nieuwe 
loopgroep te binden. Jacques heeft naast 
zijn drukke leven met zijn schildersbedrijf 
ontelbare uren van sportieve inspanning 
met veel loopplezier aan the Hague Road 
Runners-leden gegeven.
Wij zullen hem herinneren als een club-
icoon, aimabele trainer en enthousiast 
sportman.

Het bestuur
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Een droom van een Roparun
Zaterdag 19 mei, 05.00 uur (clubgebouw HRR). 
Teamcaptain Jos de Graaf maakt me wakker. 
Nog 2 uur de tijd om op te frissen, te ontbijten 
en alles in te laden voor vertrek naar Parijs. 
Gisteren hebben we twee (gesponsorde) 
campers en bussen opgehaald en volgeladen 
met banken, tafels en gaspitten, eten en 
drinken voor 24 personen voor 3 dagen en 
nachten, tenten, tassen van lopers, fietsers, 
masseurs, cateraars en chauffeurs, slaapzak-
ken, slaapmatten, EHBO- spullen, massageta-
fels…het lijkt wel een volksverhuizing.

5 uur later sta ik redelijk fit op een parkeerter-
rein in België langs de kant van de weg. Tijd 
voor motormanagement (reset van een van 
de campers) gecombineerd met een koffie- en 
plaspauze. ’s Middags maak ik een proefrondje 
met de fiets in een enorm park aan de rand 
van Parijs. Even alles uittesten en tegelijkertijd 
de andere 300 teams gedagzeggen. Ik word nu 
toch wel zenuwachtig. Ga ik het wel redden 
om de komende uren de lopers te begeleiden 
en vooral niet te verdwalen? En wat als ik op 
de fiets in slaap val of omval van de honger? 

16.59 uur, ons startsein voor de Roparun. 
De ergste zenuwen heb ik er 15 minuten 
eerder uit gelopen in een polonaise met het 
team. Toch nog wat knikkende knieën van 
de emoties. Vanaf nu is Team 105 in tweeën 
gehakt. Beide teams bestaan uit 4 lopers, 
3 fietsers, 1 masseur en 1 chauffeur. De 
teamcaptain heeft een schema gemaakt met 
6 punten waar team 1 en 2 elkaar afwisselen 
op weg naar Rotterdam. En dan gaat alles in 

Voordat ik het weet, zit ik weer op de fiets. 
Heb ik echt wel gerust, gegeten en geslapen? 
Ergens in België word ik geknuffeld door 
indianen en cowboys. Slap van de lach lig ik 
over mijn stuur als de dixie met Jill erin bijna 
omvalt en Sylvia tijdens het wildplassen in de 
brandnetels valt. Louis doet er nog een schepje 
bovenop door de camper in de modderprut te 
rijden. 
Wil je nog een pannenkoek banaan? De cate-
ring staat alweer klaar als ik net van de route 
afkom. Nog even alle teams aanmoedigen die 
langskomen. We lopen polonaise, achterhalen 
de namen van de lopers en luidkeels moedigen 
we ze aan om een paar passen te zetten 
richting de finish in Rotterdam.
De Coolsingel in Rotterdams staat vol met 
mensen die ons aanmoedigen. Over de finish 
krijgen we van teamcaptain Jos een flinke slok 
prosecco. Op de club is de ontvangst hart-
verwarmend. Daar wordt ook de voorlopige 
eindstand bekend gemaakt. De Haegsche 
Ooievaar Runners hebben ruim 20.000 euro 
opgehaald.
En wat is het weer heerlijk om thuis te komen 
en in mijn eigen bedje te kunnen liggen 
dromen.

Marion van Griethuizen
Team HOR 105, www.hor105.nl

Waanzinnig mooie Roparun
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam met als doel om geld in te 
zamelen om mensen met kanker te ondersteunen. In 2013 is ruim 5.000.000 euro opgehaald door 346 teams. Met zo’n resultaat zijn 
alle pijntjes aan benen en billen snel vergeten. Een paar teamleden aan het woord.

een stroomversnelling. In de stromende regen 
fiets ik door de buitenwijken van Parijs, door 
de Franse bergen, via België naar Rotterdam. 
De wissels van lopers, fietsers, teams en chauf-
feurs lopen gesmeerd. De uren vliegen voorbij. 
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Een ongelukkige fiets
Na jarenlang teamlid van de Haegsche Ooie-
vaar Runners (HOR) te zijn, was ik dit jaar lid 
van team 189, Syntens KvK Runners. 
Zaterdagochtend stonden we om 09:00 uur 
klaar bij het NS-station Breda/Prinsenbeek om 
te vertrekken naar Parijs. Na een snelle foto-
sessie met het hele team vertrok het eerste 
team naar Parijs.

In Parijs kon ik nog wat pasta eten, maar moest 
me daarna klaarmaken voor de start om 15:52 
uur. Ik moest als loper beginnen op de fiets. 
Aftellen en wegwezen. Alles ging goed totdat 
na 1550 meter al de ketting eraf liep. Al step-
pend ben ik verder gegaan. Het valt niet mee 
om zo de Roparun te beginnen. Gelukkig was 
het busje er snel bij en kon de fiets gewisseld 
worden. 
Ongelofelijk hoe snel de fiets is gemaakt, want 
bij de tweede shift van 11:00 t/m 04:00 uur 
kon die weer worden ingezet. Maar helaas, 
nu een lekke band met die fiets. Niet meer 
gebruiken dus, dat ding. Verder had ik geen 
klagen over de Roparun. We hadden slecht 
weer, maar niet in die mate die we verwacht-
ten. In Nederland hebben we nog een kwartier 

voor een open Haringvlietbrug staan wachten 
maar om 14:43 uur konden we finishen op de 
Coolsingel.

Peter Wisse
Team 189, Syntens Innovation Runners,
www.syntenskvkrunners.nl

Roparun is remmen
Dit jaar geen klamme tentjes, maar een tou-
ringcar met een vlakke vloer. Lopen, fietsen, 
eten, masseren en dan meteen je slaapzak in. 
Als de collega’s vervolgens alles weer hebben 
ingepakt, al slapend/rustend naar de volgende 
tussenstop. Het enige ongemak zijn de Franse 
rotondes, die je heen en weer doen schuiven. 
We hebben geleerd van vorig jaar. We hebben 
tafels en banken mee, een partytent die niet 
bij de eerste gelegenheid al sneuvelt en de 
catering is op tijd en goed afgestemd op de 
behoefte.

Als fietser maak ik deel uit van team 68, 
StaedionRunners. Drie weken voor deze 
tweede editie van de Roparun waar dit 
bedrijfsteam aan meedoet, ben ik van baan 
veranderd. Mooi dat ze me toch nog wilden 

mee hebben. Ik ontdek dat fietsen in de 
Roparun vaak neer komt op remmen. Niet te 
snel, niet te ver voor de loper uit, niet op zijn 
hakken terecht komen. Het is minder een strijd 
met mezelf dan vorig jaar, toen ik loper was. 
Wat blijft is het gevoel deel te mogen uitmaken 
van een fantastisch evenement. 

Willem van der Ven
Team 68, Staedion Runners, 
www.staedionrunners.nl

Je moet wat over hebben voor het goede 
doel!
Moe, stijf en verkouden, maar zeer voldaan zit 
ik thuis op de bank. Ons team van de Konink-
lijke Marechaussee heeft gisteren met succes 
de Roparun voltooid! De Roparun vond ik in 
meerdere opzichten een geweldige ervaring. 
Allereerst de prestatie. Hardlopen met een 
toch wel pittig gemiddelde (12 km per uur), 
waardoor ik zeker na verloop van tijd fors aan 
de bak moest! Een 70 km lang run-bike-run 
stuk zonder gelzadel op een mountainbike 
staat garant voor een aardig beurs achterwerk.
Twee uur slaap in twee nachten is niet 
bevorderlijk voor een hoog niveau fysieke 
inspanning. Bijna het hele weekend heeft het 
geregend! Van miezerig tot forse buien. 
Mooie landschappen verworden tot trooste-
loze vlaktes. Mentaal dus ook pittig.
Dan de sfeer. De saamhorigheid binnen het 
team en met de andere teams die je onderweg 
veelvuldig tegenkomt. De aanmoedigingen 
onderweg van de toeschouwers. In het  
Belgische dorp Zele stonden tribunes en ging 
de route via een rode loper over een podium! 
De sfeer tijdens de Vierdaagse is er niets bij!
En natuurlijk het doel. Geld inzamelen voor de 
strijd tegen kanker. Het is hartverwarmend als 
langs de route mensen die duidelijk slachtoffer 
zijn van kanker je persoonlijk bedanken! Dat 
geeft extra stimulans om door te zetten.

Marty Messerschmidt
Team 313, Team Koninklijke Marechaussee



Berichten uit het bestuur
Bestuursvergadering  28 februari 2013

Er is een keuring verricht van onze elek-• 
trische installatie. Onze brandverzekering 
vereist dit.
We zijn bezig met de verwarming in het • 
Bongaertz-zaaltje en in de linker dames-
kleedkamer.
Onze ledenadministrateur, Willem van • 
Prooijen, inventariseert en bekijkt diverse 
administratiepaketten.
Het financieel verslag over 2012 is gereed en • 
gaat naar de kascontrolecommissie.

Bestuursvergadering  13 maart 2013

Deze vergadering was in het geheel gewijd • 
aan de voorbereidingen voor de ALV.

Bestuursvergadering  27 maart 2013

Monique en Natalie van de communicatie-• 
commissie gaan stoppen met hun werk. 
Dank voor jullie inzet!
We zijn al bezig met de activiteiten voor ons • 
lustrumjaar in 2014.

Van de beginnerscursus zijn er 6 lopers • 
ingestroomd bij de CPC en 17 mensen 
ingestroomd van de CPC Runners naar HRR.
Ons clubblad gaat 4x per jaar verschijnen; de • 
leden krijgen voor de laatste 2 nummers van 
dit jaar een link naar een digitale versie en 
er komt een stapel hard copies op de club.

Bestuursvergadering  15 april 2013

Het overlijden van onze trainer Jacques • 
Overgaauw heeft een enorme impact gehad 
op onze club en haar leden. Er lag een 
condoleanceboek op de club en ook op de 
website was er gelegenheid tot condoleren. 
Inmiddels zijn alle condoleances overge-
bracht aan de familie. Ook zal er t.z.t. een 
boom op ons terrein worden geplant ter 
nagedachtenis.
De bluesmiddag op 31 maart was een • 
succes.
Er is een vacature voor een 2e bestuurslid • 
commissies. Verder nog twee vacatures voor 
de communicatiecommissie en 2 vacatures 
voor de vrijwilligerscommissie. Peter en 
Jacob, bedankt voor jullie werk voor de 
vrijwilligerscommissie.
Marty Messerschmidt gaat stoppen met • 
het redactiewerk door zijn uitzending naar 
Afghanistan. Dank je wel voor alles en 
succes daar!
Er zijn nog een aantal leden die hun • 
contributie 2013 niet betaald hebben. Een 
incassosysteem zou uitkomst bieden.
Ons clubevenement is in september.• 

ALV  8 april 2013

Batig saldo over 2012 is € 2.700,--.• 
Frank Otte en Frans Perdijk worden herbe-• 
noemd als leden kascontrole commissie.
Na een aantal vragen en opmerkingen van • 
de aanwezige leden wordt het Beleidsplan 
2013-2016 goedgekeurd.
De bestuursleden Paulien Wijnvoord • 
 (secretaris) en Izaak Luteijn (wedstrijd-
secretaris) worden herkozen voor de 
komende 3 jaar.

De prestatie- en aanmoedigingsprijzen • 
worden uitgereikt. Alle winnaars 
 gefeliciteerd!

Data volgende vergaderingen:

Bestuur:  4 juni, 20 augustus, 24 september
BCO:  3 juni, 9 september
ALV:  28 oktober
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Veel Road Runners 
swingen niet alleen 
over de weg
Noortje Alberts heeft 
samen met o.a. Rob 
Krahmer bedacht 
om in ons prachtige 
clubhuis muziek te 
laten maken door 
leden van de Hague 
Roadrunners. 
Op 1e Paasdag was 
de kick-off met de 
Hills of Harlem, een 
heerlijke ouderwetse bluesband met Road-
runner Nico Droppert als bassist en Mark 
Krahmer (zoon van Rob) op drums. Lekkere 
stevige nummers van ZZ Top, Stevie Ray en 
eigen werk kwamen swingend voorbij met 
snerpende gitaarsolo’s van Richard Haarlem 
en rauw stemgeluid van zanger Peter van 
der Heuvel. Na de pauze was er ook ruimte 
voor een jamsession waarvan gretig gebruik 
werd gemaakt door Super Bluesmannetje 
Robin ‘Hill’ en de man van Marijke den Dulk 
op mondharmonica.
Ik denk dat iedereen het erover eens was 
dat dit geweldige feest voor herhaling 
vatbaar is. Speaker Rob aankondigde aan 
dat deze zondagmiddag voortaan het 
‘Noortje Alberts podium’ zal gaan heten. 
En terecht! 
De volgende bluesmiddag is op 
29 september.

Ook een evenement 
organiseren?
Door: de barcommissie

Dat het clubhuis van de Hague Road 
Runners meer is dan een locatie voor 
hardlooptrainingen blijkt wel uit de 
vele evenementen die georganiseerd 
worden. Zoals de garage sale waar 
gebruikte (hardloop)kleding wordt 
verkocht en gekocht. En de drukbe-
zochte zondagmiddagen met muziek, 
het ‘Noortje Alberts podium’.

Het bestuur van de HRR verleent toestem-
ming voor evenementen in het clubhuis die 
gerelateerd zijn aan het hardlopen van de 
leden. Ook de barcommissie wil graag ruim 
van tevoren weten wanneer een evene-
ment wordt georganiseerd. Op zo’n manier 
kan de barcommissie het evenement met 
logistieke en praktische zaken ondersteu-
nen. Bijvoorbeeld door het inkopen van 
voldoende voorraad in keuken en bar en 
eventueel de inzet van barvrijwilligers, zie 
elders in dit nummer.

Het doorgeven van evenementen kan door 
het invullen van een formulier. Dit formulier 
ligt in het postbakje van de barcommissie 
in de bestuurskamer. Ingevulde formulieren 
kunnen worden ingeleverd bij Willem 
Maasland, w.e.maasland@gmail.com. 
Voor meer informatie of vragen kan je 
natuurlijk altijd terecht bij de leden van de 
barcommissie: Jan Willem Six, Marijke den 
Dulk, Cees Crielaard, Ruud van Groeningen, 
Roel Gort en Marion van Griethuizen. 
We zien je graag in het clubhuis, voor een 
hardlooptraining of evenement.



  EVENEMENTEN 7

ONZE ACTIVITEITEN ZIJN:
VOEGWERK VERVANGEN
GEVELREINIGING
METSELWERK HERSTELLEN
IMPREGNEREN 
SCHOORSTEEN RENOVATIE

BEL TIJDENS KANTOORUREN:
070-3512888 OF 06-53311874

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

UW GEVEL 
ONZE ZORG!

    
 

    
 

GESPECIALISEERD IN SNIJ- & KNIPVOEGEN
GEVEL RENOVATIE

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:

WWW.HGRGEVELRENOVATIE.NL
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Dinsdag 14 mei werd voor de derde keer 
de garagesale in het clubhuis gehouden. 

Een initiatief van Marijke den Dulk en Trudy 
de Lange. De sale houdt in, dat je kleding waar 
je een beetje op uitgekeken bent of om een 
andere reden niet meer wilt hebben, kunt ver-
kopen voor een paar euro. Het moet natuurlijk 
wel leuk blijven, want je kunt tegen kleding 
aanlopen die je misschien niet echt nodig 
hebt, maar wat net een leuke aanvulling op je 
garderobe kan zijn. Is de sale dan alleen maar 
voor dames? Eigenlijk niet, maar ja, het is wel 
een ding waar meer vrouwen op af komen. En 
eigenlijk vindt Willem het heerlijk om achter 
de bar te staan en de passende en kletsende 
dames van drankjes te voorzien. Maar uiter-
aard zijn de mannen van harte welkom. Ook 
gewoon lekker aan de bar een biertje drinken 
is natuurlijk mogelijk... 

Wat ook heel leuk aan deze avond is dat de 
leden een keer met iets anders bezig zijn dan 

hardlopen: op een ontspannen en gezellige 
manier met kleding bezig zijn. De dames 
vinden het leuk om voor iemand anders iets 
uit te zoeken. Of passende dames worden voor 
de spiegel staande, gecomplimenteerd met 
hun keuze van kleding en sommigen worden 
zelfs door anderen geadviseerd en gaan met 
een waar kledingadvies en een paar tassen 
kleding naar huis!
Daar worden vrouwen nu blij van! Kortom: het 
is een sociaal gebeuren dat na een derde keer 

al is gegroeid in opkomst. Heb je kleding, kom 
dan een volgende keer! Zorg voor kledinghan-
gers; het mooiste is een kledingrek waar je het 
aan op kunt hangen. Je maakt er anderen blij 
mee en in deze tijd is het helemaal goed dat 
kleding goed gebruikt wordt en dat je weer 
eens iets anders in de kast hebt hangen voor 
een habbekrats! De garagesale is ook bedoeld 
voor als je een keer een miskoop hebt. Als 
je iets nieuws hebt en niet meer aantrekt is 
de garagesale ook een uitkomst! Uiteraard 
moeten er ook kopers zijn, dus als je geen 
kleding te brengen hebt, is het hartstikke leuk 
langs te komen bij een volgende garagesale. 
Hopelijk willen Trudy en Marijke dit leuke 
initiatief doorzetten voor een volgende keer! 
Die zal hoogstwaarschijnlijk in november gaan 
plaatsvinden. Hou de HRR-website in de gaten!

Garagesale in clubhuis
Voor een paar euro je (sport)garderobe aanvullen? Het kan op de tweedehands 
 kledingmarkt, die onlangs alweer voor de derde keer werd gehouden.

Door: Miranda Pronk
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bestaat uit een combinatie van duursport en 
krachttraining. Vooral krachttraining is belang-
rijk omdat chemo ook je spieren aantast. 

Je traint twee keer per week in een groepje 
van vier mensen die allemaal chemo krijgen. 
Iedereen doet hetzelfde, maar de zwaarte van 
de training wordt per persoon bepaald. Voor, 
tijdens en na dit programma doe je een sport-
test waarbij je alles over je conditie te weten 
komt. Echt heel gaaf! Enne… allemaal vergoed 

door de zorgverzekeraar!’
Omdat je bij de behandeling van kanker zo 
afhankelijk bent van artsen, medicijnen maar 
vooral van de kanker zelf, vond Mirjam het 
goed om een steentje bij te kunnen dragen. 
Het is fijn om ervaringen te delen en samen 
door pieken en dalen te gaan: ‘Ik zag ons altijd 
als ‘the witches’ van Roald Dahl, door al die 
kale hoofden…. ha ha ha.’ Ze mag dan haar 
haren kwijt zijn, haar humor in ieder geval 
niet!

Ook de ‘normaliteit’ van de club sleepte 
Mirjam door deze periode heen. Niet voor 
niets trakteerde zij de hele club op vlaai de 

Sporten en chemotherapie, een 
mix die werkt!
Door: Birgitta van Elferen

Als enige vrouw op de club met een kaal bolletje val je op. Punt. Maar wie dapper, 
nieuwsgierig of gewoon brutaal genoeg is, knoopt een praatje aan en maakt kennis 
met een bijzonder gezellig, gedreven en sportief clublid. Als je na het lezen van dit 
verhaal nog vragen hebt, weet je haar te vinden. Met wapperende haren, dat dan weer 
wel…

In 2004 pikte Mirjam Graat voor het eerst het 
hardloopvirus op toen iemand haar uit-

daagde een marathon te lopen: ‘In 2005 liep ik 
mijn eerste marathon in Engeland waar ik tien 
jaar heb gewoond. Hiervoor had ik 4000 pond 
ingezameld voor Children with Leukaemia, 
een prestatie waar ik nog steeds trots op ben. 
Voordat ik op het vliegtuig naar Nederland 
stapte, had ik HRR al online gespot. Heel fijn, 
want het bleek een geweldige club, gelegen in 
een mooi gebied.’

Even normaal zijn
Dat de loopsport en onze club een belangrijke 
rol in haar leven gingen spelen, bleek toen 
bij Mirjam borstkanker werd geconstateerd. 
Een zwaar traject met chemo volgde waarbij 
menigeen niet moet denken aan sporten. 
Mirjam deed echter mee aan een programma 
van het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) 
waarbij juist wordt gesport tijdens chemo. 
‘Ja, dat was heel fijn’, licht Mirjam het pro-
gramma toe. ‘Een aantal jaren geleden dacht 
men dat je tijdens chemo vooral ziek in bed 
moest gaan liggen. Nu blijkt dat dit niet persé 
het beste is. Bovendien krijg je nu medicijnen 
waardoor je minder misselijk bent. Het sporten 

dag voor haar laatste chemo. ‘De eerste keer 
met een kaal hoofd was spannend’, herinnert 
Mirjam zich, ‘maar een praatje met iemand 
die dat goed aanvoelde, brak het ijs. Inmiddels 
heb ik veel lieve, begripvolle, meelevende en 
humoristische reacties ontvangen. Ik mag dan 
de enige vrouw op de club zijn geweest met 
een kaal hoofd, ik ben zeker niet de enige met 
pijn, verdriet of onzekerheid. Door kanker of 
iets anders.’

Niet alleen Road- maar ook Roparunner!
Gelukkig blijkt het hardloopvirus hardnekkiger 
dan kanker, is de chemo achter de rug en heeft 
ze afgelopen maart al weer de halve marathon 
tijdens de CPC gelopen! Een overwinning 
in meerdere opzichten, Mirjam? ‘Jazeker! 
Het voelde iets anders want ik loop niet zo 
makkelijk als eerst. Maar ik ervaar het als een 
soort alternatief runners high. Een gevecht 
van mij tegen kanker en alle behandelingen. 
Daarbij geeft lopen een gevoel van veiligheid. 
Er waren wat complicaties tijdens de chemo 
en doordat ik dat opmerkte tijdens het trainen 
kon ik vroegtijdig aan de bel trekken. Wat mij 
er vooral doorheen sleepte tijdens moeilijke 
momenten (en nog steeds) is de Roparun, die 
wil ik zo graag lopen! En het ziet ernaar uit dat 
het gaat lukken!’

Voor de Roparun verkocht Mirjam loten: 
‘Dankzij alle clubleden ging de verkoop goed. 
Peter Bernard heeft hier het grootste talent 
voor, maar ik vond het fijn om hem te helpen. 
Als patiënt merk je wat met dat geld gedaan 
wordt en dat is een extra stimulans. Tijdens 
mijn eerste chemo ging ik naar het toilet 
met een infuuspaal die gesponsord was door 
Stichting Roparun. En die mensen zich maar 
afvragen waarom ik met een big smile door die 
ziekenhuis gang liep met m’n paal!’

Van patiënt naar zorgverlener
Het ziekenhuis gaat binnenkort een nieuwe 
rol spelen in het leven van Mirjam. Al enige 
tijd heeft zij de wens om verpleegkundige te 
worden. In september start zij met de oplei-
ding in, hoe kan het ook anders, het MCH.
‘Lopen was al heel belangrijk en dat is en blijft 
het ook. Nu met een iets andere dimensie. 
Ik was nogal prestatiegericht in het verleden, 
dat mocht wel wat minder en nu kan dat 
ook. Het leven is kostbaar, hoe cliché het ook 
klinkt, dus ik leef wat bewuster en geniet van 
kleine dingen en lieve mensen om mij heen. 
Mijn wens verpleegkundige te worden is ook 
iets wat mij ontzettend op de been houdt. In 
het MCH ben ik bekend en weet hoe goed de 
begeleiding is. Ik verheug me erop daaraan te 
kunnen bijdragen in de toekomst. Een stap die 
ik jaren geleden al wou nemen en nu eindelijk 
neem.’

Het kan dus zijn dat we Mirjam in het najaar 
minder zullen zien op de club in verband met 
onregelmatige werktijden. ‘Maar dat is het 
fijne van hardlopen’, zo besluit Mirjam en daar 
stemt deze verslaggevende verpleegkundige 
mee in, ‘het kan altijd en overal’.
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Nieuw bloed in het trainerscorps
Onze club is sinds kort drie vrouwelijke trainers rijker: Annie van Heiningen, Barbara  
van Gessel en Marlene du Toit. De redactie was nieuwsgierig: waarom zijn ze trainer 
geworden en wat zijn ze van plan?

Kun je iets over jezelf vertellen?
Annie: Ik ben 56 jaar. Getrouwd en moeder 
van 4 kinderen. De oudste, Erik, heeft bij het 
Racing Team getraind. Sinds 1995 ben ik lid 
van de HRR. Ik heb al in verschillende groepen 
gelopen, dus daardoor een aantal trainers 
meegemaakt. Ik heb vele wedstrijden gelopen, 
van 800m op de baan tot en met de marathon 
(11 keer), 5 keer de Roparun en 3 keer de 1/8 
triatlon. Ik train 4 keer per week en ben nog 
heel fanatiek. Ik wil de 10 km in ieder geval 
binnen mijn leeftijd lopen.

Marlene: Ik ben 35 jaar, werk bij PostNL en ben 
nu 2½ jaar lid van de HRR. Naast lopen golf ik 
ook (een beetje), en houd ik veel van etentjes, 
boeken, films en muziek. Mijn grootste droom 
is om een bekende rockstar te worden. Ik zou 
het leuk vinden om liedjes te schrijven en de 
wereld rond te reizen om concerten te geven. 
Maar je kunt alleen maar dromen…

Barbara: 7 jaar geleden ben ik begonnen met 
lopen bij de HRR (overgehaald door Jacques 
Overgaauw) en nu kan ik niet meer zonder. 
Lopen is een passie geworden. Jacques heeft 
door zijn enthousiasme en aandacht ervoor 
gezorgd dat ik elke keer weer geniet als ik mag 
hardlopen. 

Waarom wilde je trainer worden?
Annie: Het lijkt mij een uitdaging om met een 
groep het doel te kunnen bereiken dat de 

lopers in gedachten hebben. Ik wil mijn en-
thousiasme overbrengen op een groep en 
graag zien dat de lopers er ook zin in hebben. 
En het liefst ervaren dat ze vooruitgang 
boeken.

Marlene: Ik was assistent-trainer bij een 
beginnersgroep en vond het geweldig om 
het enthousiasme van de beginnende lopers 

mee te maken en te zien hoe er een liefde 
voor de loopsport werd ontwikkeld. Dat wilde 
ik anderen ook meegeven. Daarnaast wil ik 
lopers hun techniek helpen ontwikkelen om 
betere prestaties te kunnen leveren en bles-
sures te verminderen.

Barbara: Ik wil graag overbrengen hoe leuk 
het hardlopen is. Daarnaast wil ik mensen de 
duinen en natuur te laten zien. Ik ben begon-
nen als assistent-trainer bij de ZOT en vond het 
geweldig. Volgende logische stap was trainer 
worden.

Hoe lang liep je al rond met het idee om 
trainer te worden?
Annie: In 2004 heb ik de assistent-trainercur-
sus gedaan. Daarmee is mijn interesse alleen 
nog maar toegenomen. Maar het kwam er 
gewoon niet van. In oktober 2011 had ik me 
willen aanmelden voor de cursus TLG maar ik 
was toen te laat. Daar baalde ik wel van, de 
cursus werd toen bij Haag gegeven. Daarom 
had ik me nu bijtijds aangemeld voor deze 
cursus.

Marlene: Sinds ik assistent-trainer was bij de 
beginnerscursus van de HRR in september 
2008. 

Barbara: Ongeveer twee jaar geleden toen ik 
meeliep bij de ZOT.

Kun je iets vertellen over de cursus voor 
trainer?
Annie: Het leukste van de cursus was dat ik bij 
mijzelf met kleine stappen een vooruitgang 
merkte. En de manier waarop Izaak (mijn 
praktijkbegeleider) mij tactisch wees op de 
minpunten. De trainingen kon ik geven aan de 
ochtendgroep (Conditio). 
Wat ik minder leuk vond aan de cursus was 
het telkens zo precies mogelijk invullen van 
de lesvoorbereidingsformulieren. De stof 
werd in een, voor mij soms te, vlot tempo 

Vlnr: Barbara, Annie, Marlene
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doorgewerkt. Het werken met de computer in 
de ELO (Elektronische LeerOmgeving) gaf vaak 
frustraties. Ook het leren op zich was niet altijd 
even makkelijk.

Marlene: De cursus duurt ongeveer 6 
maanden. Er wordt veel focus geplaatst op 
techniek, differentiatie (lopers trainen op eigen 
niveau ongeacht het gemiddelde niveau van 
de groep) en het omgaan met een groep.  
Het was geweldig om als een groep begin-
nende trainers samen de cursus te volgen. 
Iedere cursist bracht iets van zijn/haar eigen 
vereniging en ervaringen mee. De docenten 
zijn ervaren en zeker motiverend! 

Barbara: Door de cursus merk je hoe verschil-
lend je eerste training was ten opzichte van 
de laatste, dan merk je pas hoeveel je geleerd 
hebt van alle workshops en ook 3x per week 
training geven. 

Wat voor soort groep wil je trainen of 
train je inmiddels?
Annie: Op donderdagavond en zaterdagoch-
tend geef ik nu training, gericht op 5 en 10 km.

Marlene: Graag wil ik een groep met ervaren 
lopers trainen (10 a 21 km lopers). 

Barbara: Ik train nu de groep van Jacques 
(Jacques was mijn trainer). 

Wat kunnen de mensen van jou als trainer 
verwachten?
Annie: Gevarieerde, enthousiaste trainingen.

Marlene: Voor zover mogelijk wil ik trainingen 
inrichten om de inidividuele lopers op hun 
eigen niveau te laten trainen. Daarnaast wil 
ik op techniek focussen om door een betere 
looptechniek betere prestaties te kunnen 
leveren.

Barbara: Heerlijke duurlopen over elk paadje 
in de duinen (in de voetsporen van Jacques), 
loopscholing (moeten sommigen nog aan 
wennen), intervaltraining etc. Gewoon, 
Gezellig, Gevarieerd.

Wil je verder nog iets kwijt?
Annie: Ik ben onder de indruk van de vele 
dingen waarop je als trainer moet letten. 
Door deze cursus heb ik nog meer waardering 
gekregen voor de trainers. Na het behalen van 
een diploma heb ik nog nooit zoveel bloemen 
gekregen. Bedankt nogmaals hier voor. Ook wil 
ik de mensen bedanken die mij ondersteund 
hebben, speciaal Izaak en de 12 lopers die op 
Paaszaterdag, i.p.v. paaseieren te kopen, voor 
mij naar Vlaardingen wilden komen om van mij 
examentraining te krijgen.

Barbara: Ik wil graag iedereen bedanken 
voor hun ondersteuning en lieve woorden. Ik 
wil graag de lopers die mee gingen naar de 
examentraining extra bedanken. Ze luisterden 
heel goed en deden vol enthousiasme mee. 
We hebben zelfs ook nog kunnen lachen en 
dat zijn jullie van mij wel gewend. Ik ben nog 
nooit zo blij geweest met een diploma.
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A Roadrunner abroad – De duizend 
heuvelenloop
Door: Mirjam Fondse

Een paar maanden geleden heb ik de stad achter de duinen verlaten voor een stad 
tussen de heuvels. Ik vertoef inmiddels alweer 4 maanden in Kigali, de hoofdstad van 
Rwanda. Dit is een Afrikaans land en staat bekend om de vele heuvels én het bier!

20 jaar Club 
van Honderd... 

20 nieuwe 
leden??

De Club van Honderd bestaat voor- 
namelijk uit leden die The Hague 
Road Runners een warm hart toe-
dragen en naast hun contributie een 
jaarlijkse bijdrage van minimaal € 45 
betalen aan de Club van Honderd. 
Hierdoor kan de Club van Honderd 
bijzondere projecten van The Hague 
Road Runners geheel of gedeeltelijk 
financieren. Zo heeft de Club in het 
verleden een bijdrage geleverd in 
de aanschaf van de nieuwe bar, de 
tijdklok, kopieermachine, renovatie 
keuken etc. 
Als laatste project heeft de Club de 
mooie banieren betaald die wap-
perden bij de CPC-kraam op het 
Malieveld.

Volgend jaar bestaat de Club van 
Honderd 20 jaar!! 
Een mooi cadeau voor de Club zou 
een ledentoename van 20 zijn. 
Ben je nog geen lid? 
Meld je dan aan bij één van de be-
stuursleden van de Club van Honderd, 
vul een aanmeldformulier in (zie prik-
bord kantine) of mail naar: clubvan 
honderd@hagueroadrunners.nl 

Het bestuur van de 
Club van Honderd:

Ben Hermans, Aad Overdevest, 
Cees Crielaard, Han Elkerbout 

en José Willemse

Ik ben namelijk voor mijn afstudeerstage hier 
naartoe gereisd om de Rwandese biermarkt 

beter in kaart te brengen en de bierbrouwerij 
Bralirwa (70% eigendom van Heineken) 
support te geven in strategische beslissingen. 
Kortweg willen we weten waar de focus moet 
zijn in de markt en waar dus het bier zal 
vloeien.

Een biertje op z’n tijd is natuurlijk plezierig, 
maar moet als roadrunner afgewisseld 
worden met de nodige beweging. Tijd om een 
Rwandese road runner club te vinden! Ik kan 
zeggen dat dit gelukt is, er bestaat zowaar een 

heuse Kigali Walking Club. Deze naam doet de 
activiteiten echter tekort, er wordt namelijk 
maar zelden gewandeld.
Gezien het landschap waren de training van Ed 
Zijl een goede warming up. We weten allemaal 
dat elke duin, trap of zandpad het liefst twee 
keer wordt gelopen. Ik hoop dan ook terug te 
komen en de Haagse duinen beter te kunnen 
hebben dan ooit tevoren.

Verder is het hier is het prachtig weer en 
heerst er een fijne werksfeer. De lange werkda-
gen worden goed afgewisseld met enjoyment 
en sport - met of zonder een dansvloer!



12 MARATHON BARCELONA

Geheel verzorgde reis Barcelona? 
Wel een marathon lopen!
Trainer Frans Perdijk bereidt zijn lopers voor op twee marathons per jaar. In ieder geval 
staan Rotterdam in het voorjaar en Amsterdam in het najaar op het schema. Daar-
naast worden ook marathons in het buitenland ingeroosterd. De organisatie rond het 
lopen van die marathons wordt steeds vaker uitgevoerd door het officieuze reisbureau 
van de groep: MaJo Travel. Vorig jaar goed voor Rome, dit voorjaar de marathon van 
Barcelona.

Door: Marty Messerschmidt

De plannen voor Barcelona ontstonden 
voorjaar 2012 op een terras in Rome, bij 

de borrel na afloop van de marathon daar. 
MaJo (Marcel en Jolanda) Travel ging direct 
van start met de voorbereiding. Allerlei opties 
voor vliegreizen, hotels, busvervoer, restau-
rants werden grondig nageplozen en reserve-
ringen werden vroegtijdig gedaan; sommige 
zelfs al voor de officiële inschrijving van de 
marathon geopend was! Intussen groeide 
het aantal deelnemers aan de reis gestaag. 
Uiteindelijk stokte de teller op 15 lopers en 7 
supporters. 

Goede voorzorg...
Drie uur na vertrek uit Rotterdam op 
vrijdagmorgen stond het gezelschap in de 
stralende zon voor het hotel in Barcelona, op 
kruipafstand van het start/finish gebied van 
de marathon. Na de gezamenlijke verplichting 
(ophalen van het startnummer) ging de groep 
uiteen. Te voet, met de gehuurde fiets of per 
metro werden de culturele (m.n. de gebouwen 
ontworpen door Gaudi) en culinaire (oude 
stad, haven) hoogtepunten van deze geweldige 
stad verkend. De dag werd afgesloten met een 
diner in een tapasrestaurant.

Op zaterdag herhaalde dit ritueel zich, met 
wederom mooi zonnig weer. Waarbij het wel 
verbazend was dat we elkaar, ondanks de 

digheden van de stad, zoals het stadion van 
Barcelona, de Sagrada Familia en het stand-
beeld van Columbus. Redelijk wat klimmetjes, 
maar ook veel vlakke stukken. Het venijn zat 
in de staart, want de laatste twee kilometers 
waren vals plat: een echte kuitenbijter!

Alle HRR-lopers hebben de wedstrijd voltooid. 
De geblesseerden door een deel van de route 
te lopen. Een aantal verbeterde hun persoon-
lijke record vooral omdat ze in de eerste helft 
gestimuleerd werden ‘met de rem erop’ te 
lopen. Anderen bereikten dat resultaat door 
de hele race voluit te gaan. En uiteraard waren 
er ook mensen die in het laatste deel de over-
bekende man met de hamer tegenkwamen. 
De prestaties werden natuurlijk mede mogelijk 
gemaakt door de enthousiaste supporters die 
fietsend de stad doorkruisten en de lopers op 
veel plaatsen hebben aangemoedigd! Moe, 
maar voldaan werd na de finish de succesvolle 
afloop kort gevierd. Vervolgens werd snel de 
warme douche opgezocht.

...En nazorg
MaJo Travel bleek na afloop van de marathon 
ook een gevarieerd programma te hebben. 
Gekozen kon worden voor het aanvullen van 
de verloren energie en vocht (mojito’s schijnen 
daar goed voor te zijn) in de plaatselijke horeca 
of voor een cooling down middels een wande-
ling (het was inmiddels droog) in de omgeving 
van het Olympisch stadion, met een geweldig 
uitzicht over de stad. En uiteraard werd ook 
deze avond besloten in een uitstekend Spaans 
restaurant. 
De maandag stond in het teken van de terug-
reis. De deelnemers genoten de ochtend nog 
van de wederom stralende zon of deden nog 
wat laatste inkopen. En eind van de middag 
stond iedereen na een geslaagd weekend weer 
op de vaste bodem van Rotterdam Airport.

Voor de volgende reis viel begin dit jaar de 
keuze op de marathon die de twee continen-
ten Europa en Azië aan doet: Istanbul. En 
natuurlijk is MaJo Travel alweer volop bezig 
met de voorbereidingen en heeft trainer 
Perdijk het toepasselijke trainingsschema aan 
de lopers verstrekt.

grootte van de stad, toch onderweg tegen-
kwamen. En hoewel we in Spanje waren, was 
het diner in een Italiaans restaurant om in 
ieder geval de gelegenheid te geven voor een 
pastamaaltijd op de avond voor de marathon. 
Dat was overigens ook de enige ‘optimale’ 
voorbereiding, want het eten ging gepaard 
met genoeg wijn en voordat het licht uitging 
op de kamers was de nieuwe dag al weer 
aangebroken.

Toeristische route
Zondag wedstrijddag. Uit-
stekend weer om te lopen: 
zo’n 12 graden, bewolkt, af 
en toe een miezerige regen. 
Voor de toeschouwers uiter-
aard wat minder, zeker toen 
het na twaalf uur een uurtje 
harder begon te regenen. 
De start was perfect 
georganiseerd. Voordat een 
volgend startvak weg mocht 
werd enige tijd en dus 
ruimte gelaten. Daardoor, en 
vanwege de brede wegen, 
konden de circa 20.000 
deelnemers vanaf het begin 
hun eigen tempo lopen. 
Het (veelal brede) parcours 
liep langs vele bezienswaar-
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Sport en voeding
Wel of niet eten voordat je gaat sporten? En is het goed om vetarm te eten? Zijn sportdrankjes eigenlijk nodig? Als je graag sport, 
ga je vanzelf nadenken over voeding. Je hebt een doel voor ogen. Je gezonder en fitter voelen, en/of afvallen en er strakker uitzien. 
Goede voeding kan je helpen je doel sneller te bereiken. Diëtiste Henriëtte Waalewijn geeft antwoord.

Door: Henriëtte Waalewijn

Iedereen heeft in grote lijnen dezelfde 
voedingsstoffen nodig. Of je nu sport of niet. 

De schijf van vijf is van toepassing op iedereen. 
Sporters hoeven niet op dieet en hebben 
geen extra vitamines nodig, geen eiwitshakes, 
sportdrankjes of een koolhydraatarm dieet. 
Vitamine- en sportpreparaten hebben geen 
invloed op de sportprestaties en leveren ook 
geen verbeterde weerstand op.

Meeste energie uit koolhydraten
Alleen een gezond eetpatroon draagt daaraan 
bij. Het koolhydratenvak uit de schijf van 
vijf is erg belangrijk. Voedingsmiddelenrijk 
hieraan zijn onder andere aardappelen, 
rijst, pasta, peulvruchten, brood, granen, 
couscous en fruit. Voor lichamelijke 
inspanning haal je de meeste energie 
uit koolhydraten. Koolhydraten 
die je via voeding binnenkrijgt 
worden opgeslagen in de lever 
en in de spieren. Dit heet de 
glycogeenvoorraad. De gemid-
delde glycogeenvoorraad gaat 
ongeveer anderhalf uur mee als 
je tijdens het sporten geen spe-
ciale sportdrankjes neemt. Als je 
een recreatieve sporter bent is 
het niet nodig extra koolhydraten 
te eten of te drinken. Bij duur-
sporten moeten de koolhydraten 
wel worden aangevuld. 

Vet heeft het lichaam ook nodig voor 
onmisbare voedingsstoffen zoals vitamine 
A en D. Wees er wel matig mee, want het 
levert per gram veel energie. Ook vertraagt vet 
-en ook vezels- de maaglediging.
Daarom is het belangrijk vlak voor een wed-
strijd niet te vet en te vezelrijk te eten.

Het belang van vocht
Dranken zijn nodig om de vochtbalans van het 
lichaam gezond te houden. Het vochtverlies via 
urine en zweet moet worden aangevuld. Het 
regelt de lichaamtemperatuur, door zweten 
raakt je lichaam overtollige warmte kwijt. En 
vocht zorgt voor transport van voedingsstoffen 
en afvoer van afvalstoffen. Je kunt wel één 
tot twee liter vocht per uur verliezen als je 
intensief traint. Voldoende drinken is een 
voorwaarde voor goede prestaties. Drink dus 
voor en na de training genoeg vocht. 

Hoeveel is genoeg? Als je dorst krijgt, heb je 
eigenlijk al te weinig gedronken. Een andere 
graadmeter is om na het sporten de kleur van 
je urine te bekijken. Is die erg donker, dan 
moet je de volgende keer meer drinken. Ook 
is meer vocht tijdens het sporten nodig om 

de extra afvalstoffen die ontstaan tijdens de 
inspanning via de urine kwijt te raken.

Sportdrankjes
Als je heel intensief traint, kan het drinken 
van sportdrankjes zinvol zijn. ‘Intensief’ wil 
zeggen langer dan 1 á 1,5 uur erg transpireren. 
Sport je minder dan kun je net zo goed water 
nemen. Sportdranken bevatten suiker en dus 
kilocalorieën. In sportdrank als AA zitten 130 

kilocalorieën en in 1 flesje Extran Energie 200 
kilocalorieën. Die moet je extra verbranden als 
je sport om af te vallen. Sportdranken bevat-
ten ook zout, maar verlies aan zout kun je na 
het sporten ook gewoon met eten aanvullen. 
Neem je toch sportdrank, kies dan voor een 
hypotone of isotone soort. Dit staat op het 
etiket aangegeven. Hypertone sportdrank kun 
je beter niet nemen. Ze kunnen maagproble-
men veroorzaken, omdat ze vocht onttrekken 
aan het lichaam.

Eten en drinken rond de sportmomenten
Plannen is hierbij belangrijk. Het is voor ieder 

persoonlijk hoe lang je van te voren kan en 
zou moeten eten en drinken. Een alge-

mene regel is 2 uur van te voren eten 
en 1 uur van te voren drinken. Het is 

vaak een kwestie van uitproberen. 
In ieder geval niet te vet en te veel. 
Sport ook niet op een nuchtere 
maag. Het glucosegehalte van 
het bloed is na de nacht laag en 
een inspanning vraagt energie. 
Eet een licht ontbijt en vul dat 
eventueel aan na het sporten. 
Sla nooit een maaltijd over! 
Bewust eten begint bij plannen 
en inkopen van voedsel.

Persoonlijk advies
Het is onmogelijk om volledig te zijn 

met dit schrijven. Voor persoonlijk 
gericht advies kun je aan het begin van 

de maand intekenen op de lijst in de hal 
van het clubgebouw. Ik ben aanwezig op elke 

2de woensdag van de maand vanaf 20.00 uur.



14 HOT ROAD RACE

Door: de Technische Commissie 

Tijdens een trainerscafé van ruim een jaar 
geleden werd door de trainers met enig 

gevoel voor nostalgie gerefereerd aan de 
activiteiten die jaren geleden voor de hele 
vereniging werden georganiseerd. Met een bus 
gezamenlijk naar een wedstrijd in binnen- of 
buitenland. Een lang weekeinde Praag ofzo... 
Voor ons als Technische Commissie (TC) was 
het direct duidelijk: het is weer tijd voor een 
evenement dat toegankelijk is voor de hele 
vereniging. 

Met de TC hebben we nagedacht over verschil-
lende mogelijkheden. Een weekend weg, 
ergens een wedstrijd lopen, kamperen: veel 
mogelijkheden zijn voorbij gekomen. Uiteinde-
lijk ontstond het idee om een ééndags evene-
ment te organiseren waaraan zoveel mogelijk 
leden mee kunnen doen. Door de voors en 
tegens tegen elkaar af te wegen zijn wij tot het 
huidige idee gekomen: de Hot Road Race.

Dit evenement is voor ieder lid van de The 
Hague Road Runners, voor de snelle en minder 
snelle hardlopers, maar zeker ook voor de 
wandelaars. De naam is niet zomaar gekozen: 
zoals wellicht is opgevallen is de afkorting van 
de Hot Road Race ook HRR! Heb je vragen, dan 
kun je altijd terecht bij jouw eigen trainer maar 
uiteraard ook bij de leden van de Technische 
Commissie. 

Voor de kleine ronde wordt om de ± 5 km 
en voor de grote ronde om de ± 10 km een 
controlepost opgesteld. Bij elke controlepost 
inclusief de finishpost moet een quizvraag 
worden beantwoord die punten oplevert voor 
het team. Elk dameslid in een team verdient 
vooraf voor het team een halve bonuspunt en 
elke trainersgroep die in een team vertegen-
woordigd is 1 bonuspunt. Tussen de fietsers 
en de lopers mag zo vaak als het team wil 
gewisseld worden. 

Zien we jou ook op 14 september? 

Oh ja, we sluiten de dag af met een spette-
rende zomerse BBQ… 

Teams kunnen zich inschrijven via een inschrijf-
formulier (zie publicatiebord) of via de leden 
van de technische commissie. De inschrijvin-
gen worden gepubliceerd in het clubhuis. 

Hint naar de route die gelopen wordt.

De HRR Hot Road Race
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Wijzigingen in de vitrine met de besten aller tijden
Izaak Luteijn

Van 20 januari 2013 tot mei 2013 zijn 25 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”, “Records”. De 
vitrine hangt in enigszins beknopte vorm ook in de gang bij de kleedkamers.

Nieuw in de vitrine
Izaak Luteijn 2e M65 3000 m baan in  13:52,5 op 25-04-13 te Naaldwijk
Willem de Graaf 2e M50 5 km timetrial in  0:17:38 op 03-04-13 om Boetveld
Theo Timmermans 3e M50 5 km timetrial in  0:17:54 op 03-04-13 om Boetveld
Peter van Leeuwen 1e M55 5 km timetrial in  0:19:11 op 03-04-13 om Boetveld
Tjitze Mast 1e M75 5 km timetrial in  0:28:23 op 03-04-13 om Boetveld
Jan Ruigrok 1e M80 5 km timetrial in  0:37:30 op 03-04-13 om Boetveld
Esmee Teeling 3e VSE 5 km timetrial in  0:19:59 op 03-04-13 om Boetveld
Pia Henkes 4e V70 5 km timetrial in  0:34:45 op 03-04-13 om Boetveld
Willem de Graaf 1e M50 10 km weg in  0:35:41 op 07-04-13 te Den Haag
Theo Timmermans 4e M50 10 km weg in  0:36:52 op 09-05-13 te Delft
Joke ter Harmsel 4e V60 10 km weg in  0:49:54 op 07-04-13 te Den Haag
Theo Timmermans 3e M50 21,1 km weg in  1:21:57 op 21-04-13 te Enschede
Roché Silvius 2e M40 30 km weg in  1:51:33 op 10-02-13 te Schoorl
Willem de Graaf 1e M50 30 km weg in  1:56:13 op 10-02-13 te Schoorl
Jacques Merx 3e M60 30 km weg in  2:30:50 op 16-02-13 te Alphen ad Rijn
Maarten Taal 5e M60 30 km weg in  2:38:07 op 10-02-13 te Schoorl
Willem de Graaf 3e M50 42,2 km weg in  3:04:05 op 14-04-13 te Rotterdam
Doug Alcock 1e M60 42,2 km weg in  3:18:18 op 14-04-13 te Rotterdam

Persoonlijke verbeteringen
Sandra van Doorn 4e VSE 3000 m baan in  10:54,2 op 12-05-11 te Naaldwijk
Was 4e VSE 3000 m baan in  10:39,5 op 25-04-13 te Naaldwijk
Sandra van Doorn 1e VSE 5 km timetrial in  0:18:50 op 03-04-13 om Boetveld
Was 2e VSE 5 km timetrial in  0:18:59 op 22-08-11 om Boetveld
Peter van Leeuwen 2e M55 10 km weg in  0:39:56 op 17-03-13 te Voorschoten
Was 3e M55 10 km weg in  0:40:23 op 02-12-12 te Den Haag
Doug Alcock 4e M60 10 km weg in  0:41:48 op 07-04-13 te Den Haag
Was 5e M60 10 km weg in  0:41:51 op 02-12-12 te Den Haag
Sandra van Doorn 4e VSE 10 km weg in  0:38:06 op 07-04-13 om Roelofarendsveen
Was 4e VSE 10 km weg in  0:38:09 op 03-06-12 om Zoeterwoude-Dorp
Doug Alcock 1e M60 21,1 km weg in  1:28:21 op 10-03-13 te Den Haag
Was 3e M60 21,1 km weg in  1:33:03 op 11-03-12 te Den Haag
Sandra van Doorn 4e VSE 21,1 km weg in  1:24:16 op 10-03-13 om Den Haag
Was 4e VSE 21,1 km weg in  1:24:49 op 11-03-12 om Den Haag

Verdwenen uit de vitrine
Steven Post 5e M50 5 km timetrial in  0:18:38 op 08-06-09 om Boetveld
Herman van der Stijl 4e M50 5 km timetrial in  0:18:24 op 05-07-04 in Clingendael
John van Dijk 5e M55 5 km timetrial in  0:20:12 op 07-05-07 om Boetveld
Merijn Bronsgeest 5e VSE 5 km timetrial in  0:20:03 op 22-09-08 om Boetveld
Ed Zijl 5e M50 10 km weg in  0:38:04 op 25-05-97 te Delft
Herman van der Stijl 4e M50 10 km weg in  0:37:25 op 15-02-04 te Delft
Sonja van As 5e V60 10 km weg in  0:54:19 op 8-04-00 te Den Haag
Steven Post 5e M50 21,1 km weg in  1:22:34 op 14-03-10 te Den Haag
Robert Murkes 5e M40 30 km weg in  2:01:05 op 06-03-98 te Delft
Ali Golhashem 5e M50 30 km weg in  2:26:55 op 12-03-06 te Tilburg
Marco Boerlage 5e M50 42,2 km weg in  3:10:09 op 01-11-09 te New York(USA)
Paul Slijpen 5e M50 42,2 km weg in  3:43:43 op 17-05-09 te Leiden

HRR clubkampioenschap
Door: Izaak Luteijn

Elk jaar worden er ongeveer 40 wedstrijden 
over diverse afstanden aangewezen die 

meetellen voor het HRR clubkampioenschap.
Behalve de beste twee resultaten van de 
timetrials, de vier 1 van de 4 lopen en de 
CPC-loop over 10 en 21 km, tellen enkele 
baanwedstrijden mee over 1500, 3000 en 
5000 meter, diverse marathons en lopen over 
10, 15, 21 en 25 km en 10 EM. Per wedstrijd 
kunnen punten worden verdiend. Het aantal 
punten wordt afgeleid van het clubrecord op 
de betreffende afstand. Loop je een tijd gelijk 
aan het clubrecord, dan krijg je 1000 punten. 
Loop je de dubbele tijd van het clubrecord, 
dan krijg je 500 punten. De wedstrijden die 
meetellen vind je op onze internetsite www.
hagueroadrunners.nl . Klikken op “Prestaties” 
onder de tab “Wedstrijden” en vervolgens op 
“Wedstrijden 2013”. Ook kun je hier klikken op 
“Prestatiereglement”. 
Verder kun je hier de resultaten zien van de 
clubkampioenschappen in de afgelopen jaren.

voor 
wedstrijduitslagen 

zie website
www.hagueroadrunners.nl

Proef
Nummers 3 en 4 van Hot Road 
Review zijn als download te lezen 
op de website. Of in papiervorm 
te krijgen op het clubhuis.

Bedankt!
Team Haegsche Ooievaarrunners 
bedankt alle Roadrunners voor 
hun bijdrage aan de Roparun. 
Er is een totaalbedrag van ruim 
€ 23.500,00 opgehaald.



Het was nog vroeg in het voorjaar toen 
Dick van der Klei een telefoontje kreeg 

van de bekende Haagse radioman Gerard van 
den IJssel: ‘Willen jullie op 4/5 mei met een 
team lange afstandslopers de vrijheidsfakkel 
van Wageningen naar Den Haag brengen?’ 
Natuurlijk was er geen moment van twijfel, 
want dit paste uitstekend in de aanloop naar 
ons evenement: de Vredesmarathon.

125 kilometer met brandende fakkel
Al snel waren er genoeg ingeschreven lopers 
voor de (ultra)marathon gevonden die deze 
klus wilden klaren. Na twee plechtige minuten 
van stilte op ons kantoor aan de Raamweg 
vertrokken we met een auto en een busje met 
2 fietsen en ruim een dozijn goed getrainde 
en even goedgehumeurde lopers richting 
 Wageningen. Even was er lichte paniek toen 
het busje, nog voor we het parkeerterrein 
achter hadden verlaten, begon te stotteren. 
Maar na resoluut ingrijpen arriveerden we 
anderhalf uur later keurig in Wageningen. Met 

het besef dat de terugweg niet met ronkende 
motor maar lopend moest worden afgelegd.
Na enig ceremonieel werd even na midder-
nacht het nationale bevrijdingsvuur ontstoken 
op het 5 mei-plein in Wageningen, direct 

naast Hotel de Wereld, 
waar 68 jaar eerder na 
5 jaar intense narigheid 
de bevrijdende handte-
keningen ter bezegeling 
van de vrede werden 
geplaatst. De Wage-
ningse burgemeester 
Geert van Rumund en de 
Gelderse Commissaris 
van de  Koningin Clemens 
Cornielje zwaaiden 
ons uit. Eerder was 
het vrijheidsvuur door 
hardlopers in estafette 
uit het plaatsje Bayeux in 
Normandië gehaald.
Nu was het de beurt aan 

1.600 hardlopers om het vuur naar hun eigen 
woonplaats te brengen. Soms heel dichtbij 
(Rhenen), soms ver weg (Vlissingen). Maar 
ook Den Haag is natuurlijk niet naast de deur. 
De lopers moesten met fakkel 125 kilometer 

16 BEVRIJDINGSLOOP

Leden van the

Hague Road Runners 

krijgen altijd 10% korting

op schoenen en kleding

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

Finishende Vredesmarathonlopers starten 
Bevrijdingsfestival
In de nacht van 4 op 5 mei legden Haagse hardlopers de afstand van Wageningen naar Den Haag af. De organisatie was in handen 
van drie Roadrunners: Dick van der Klei, Jos Koot en Wim Kooij. De loop paste goed in het thema van de Vredesmarathon, die eind 
september plaatsvindt.

Door: Wim Kooij
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overbruggen om daarmee het brandende 
vuur naar de Hofstad te brengen. Daar zou 
burgemeester Van Aartsen op ons staan te 
wachten. En dat deed hij. Na beklimming door 
de burgemeester van een steiger ontspatte om 
13.00 uur de vlam boven het hoofdpodium en 
was daarmee het Bevrijdingsfestival geopend.

Koorgezang en een bosuil
Intussen was er bijna 13 uur door 13 mannen 
en vrouwen gelopen (en door 2 mannen 
gefietst). De eerste uren was dat in het aar-
dedonker, onder een prachtige sterrenhemel. 
Tussen Wageningen en Driebergen langs de 
N225 waren er vele momenten van luide aan-
moediging door verzorgers van andere teams, 
die het eerste stuk dezelfde kant opliepen. 
Bovenop de Grebbeberg, een aardig klimmetje 
trouwens, was er stemmige muziek van een 
koortje. Even verderop klonk de onheilspel-
lende roep van een bosuil.
Na Driebergen was het vooral parallel lopen 
met de A12, maar liefst ook niet te dicht er 
langs. Het moest wel een beetje leuke route 
blijven. Ondanks het vooraf uitstippelen van 
het traject stonden we toch plotseling voor 
een gesloten hek... terug! Geen onvertogen 
woord van de lopers. De meesten wisselden 
om de 3 tot 10 kilometer. Maar één man liep 
door, steeds maar door. Soms trok hij wat met 
zijn rechterbeen maar hij hield het vol. 
Bo Andersson was de echte ultraloper in ons 
midden die met een vast tempo van 10 kilo-
meter per uur ging en bleef gaan. Halverwege 
stopte hij heel even om overbelasting van 
het gestel te voorkomen (‘lichte blessure na 
dubbele marathon in Schotland een week 
eerder’) maar kort daarna ging hij weer, 
onverstoorbaar.
Het was onder de rook van Utrecht inmiddels 
licht geworden, het vogelkoor was losgebar-
sten en gaandeweg kwamen we ook meer 
vroege vogels op twee benen tegen. 
Bij Ypenburg werd ons geel-groene team met 

het ooievaarvignet hartstochtelijk toegejuicht 
door enkele ADO-supporters. Later die 
middag, nadat Feyenoord was geklopt, hebben 
ze vermoedelijk nóg harder gejuicht.
Nadat we de Vliet even na het middaguur 
waren overgestoken overbrugden alle lopers 
tezamen het laatste stuk. Het was prachtig om 
vervolgens gezamenlijk de zandwoestijn, die 
ook wel Malieveld heet, te betreden.
Het belang van de vrede hadden we symbo-
lisch duidelijk benadrukt. De burgemeester 
benadrukte dat nog eens. En dat de Vredes-
marathon zo goed past bij de stad waar dit 
jaar het 100-jarig bestaan van het Vredespaleis 
wordt gevierd laat aan duidelijkheid niets meer 
te wensen over.

Vredesmarathon
Als organisatie zijn we blij dat onze marathon 
zo blijkt te leven in de stad. Zeker tijdens 
en na het Bevrijdingsfestival kregen we uit 
allerlei vaak onverwachte hoeken met warme 
belangstelling te maken. Wat ons verrast, is de 
regelmatig terugkerende vraag: ‘gaat het wel 
door?’ Ons antwoord is daarbij telkens stellig: 
‘jazeker, het gaat door!’
Het is tijd om jullie te laten weten dat er een 
paar wijzigingen zijn voorzien. Recent is er veel  
en intensief overleg geweest met gemeente, 
wegbeheerders en vervoerders. Dit heeft 
geresulteerd in enkele aanpassingen.
Omdat de startlocatie bij het Spui tijdig moet 
worden vrijgegeven, zijn voor alle afstanden 
de vertrektijden wat vervroegd. Bovendien 
is gezamenlijk besloten dat bij deze eerste 
editie voor de hele marathon ‘de lus door het 
veen’ wordt overgeslagen. Reden hiervoor is 
een beperkt aantal knelpunten, waarvan het 
te onzeker is dat daarvoor in de resterende 
tijd tot het evenement een oplossing wordt 
gevonden. Als alternatief is voor de lopers van 
de hele marathon nu ‘de zandvariant’ gepro-
grammeerd. Dit betekent dat de noordlus 
door Wasssenaar, die al deel uitmaakte van de 
ultramarathon, nu ook door de lopers van de 
‘gewone’ marathon wordt afgelegd.  Dat houdt 
dus ook in dat zowel de hele als de halve 
marathonlopers nu 5 kilometer voor de finish 
langs ons clubhuis komen. 

Vrijwilligers en aanmoedigers welkom!
Als je niet zelf meedoet, kom de lopers dan bij 
het clubhuis aanmoedigen. Of, nog liever: geef 
je op als vrijwilliger om te helpen! We kunnen 
nog wel wat menskracht gebruiken.
Voor de halve marathon zijn er geen 
wijzigingen voorzien, wat betreft de ultra 
wordt bekeken of deze atleten wellicht het 
oorspronkelijke parcours kunnen blijven doen. 
Verkend worden de mogelijkheden om hen op 
het laatste stuk te laten begeleiden door een 
fietser of skater.
Verder is besloten dat we ons nu geheel 
op de langere afstanden (halve, hele, ultra) 
concentreren. Daarom is de 4,2 kilometer, 
het zogenaamde ‘pauzeprogramma’, dit jaar 
geschrapt. Belangstellenden hiervoor wordt 
geadviseerd om aan de 5 km Vredesloop  
www.vredesloopdenhaag.nl mee te doen, een 
dag eerder.
Wij vertrouwen erop dat de enthousiaste 
geluiden, die wij met zo veel plezier horen, nog 
verder in aantal toenemen en zien met velen 
van jullie uit naar een prachtig loopevenement 
op 22 september!

Een sportief voornemen 
voor 2014!!!

Het TRAININGSWEEKEND
In het volgende clubblad meer hierover.

 Edmée, Janneke, Hellen en Louis
Organisatie trainingsweekend 2014
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18 TIMETRIAL

Timetrial op woensdag
Door: Izaak Luteijn

Bij de Technische Commissie is een aantal 
verzoeken binnengekomen om de timetrial 

eens niet op maandagavond te houden, omdat 
sommige leden nooit op maandag op de 
training aanwezig kunnen zijn. Als experiment 
zijn daarom dit jaar twee timetrials op woens-
dagavond gepland. De eerste HRR-timetrial 
van 2013 werd gehouden op woensdag 3 
april. Er werd rekening gehouden met een 
lagere opkomst dan gewoonlijk, maar met 112 
deelnemers bleek de opkomst zelfs boven het 
gemiddelde te liggen. Enkele lopers van de 
donderdagavond waren speciaal op woensdag 
gekomen. Ook meldde een van de leden dat hij 
voor het eerst in twintig jaar aan de timetrial 
mee kon doen.

De volgende twee timetrials worden gehouden 
op maandag 10 juni en maandag 19 augustus. 
De laatste is op woensdag 18 september.

De timetrial is een loop over 5 km. De in-
schrijving is van 18.00 uur tot 18.45 uur in het 
clubhuis. Vanaf 18.45 heb je een half uur om in 
te lopen en naar de start te gaan. De start en 
finish zijn op het fietspad achter de voormalige 
kazerne en loopt parallel aan de Alkemadel-
aan tot de Harstenhoekweg. Hier gaan we 
rechtsaf naar de watertoren en vervolgens via 
de Pompstationsweg terug naar het fietspad 
richting finish. Langs de route zijn de kilome-
ters aangeven en bij kruisingen staan trainers 
om de lopers de juiste route te wijzen.

Vanaf 19.15 uur start elke 5 seconden een 
loper. De langzaamste lopers starten het eerst, 
de snelste lopers het laatst. Van iedere loper 
wordt de tijd geregistreerd en in een uitslagen-
lijst vermeld. Omdat deze loop steeds over een 
vast parcours wordt gelopen, is dit een mooie 
test om je conditie te vergelijken met vorige 
resultaten.
Van de timetrials tellen de twee beste tijden 
mee voor het HRR clubkampioenschap. Als 
je dus alleen op woensdag of maandag kunt 
lopen, kun je toch maximaal scoren met 
deelname aan het clubkampioenschap. Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat 8
2571 BH  Den Haag
Telefoon: 070 - 361 43 43
Telefax:   070 - 360 79 51

Runnertjes

De volgende personen hebben een 
barkaart gewonnen

€ 20,- 
Ruud Noordman

€ 10,- 
Charles, Theo Timmermans,
Ab Dijkers, Peter Kemplar,

Jean cl, Riet v. Velzen

€ 5,- 
Cor W, Niels Franken,

Ulla, Hans F



REDACTIE HOT ROAD REVIEW
P/a Groenendaal 11 - 2244 BK  Wassenaar
redactie@hagueroadrunners.nl

Marion van Griethuizen marionvangriethuizen@hotmail.com 
Marty Messerschmidt marty.messerschmidt@ziggo.nl 
Patty Kuiper pattykuiper@hotmail.com 
Else Meijer else@walnut.nl
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ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS

BESTUUR
Het bestuur van THE HAGUE ROAD RUNNERS
  Groenendaal 11
  2244 BK Wassenaar
  070-328 1025

Toon de Graauw (voorzitter) 070-385 8681
  06-2954 0931 voorzitter@hagueroadrunners.nl 
Paulien Wijnvoord (secretaris) 070-324 0376  secretariaat@hagueroadrunners.nl 
Roel Gort (commissies) 070-328 1076  gortcazemier@casema.nl  
Izaak Luteijn (wedstrijdsecr.) 06-2239 8576 wedstrijdsecretariaat@hagueroadrunners.nl
Willem van Prooijen (penningmeester) 070-385 3433
  06-5327 9426 penningmeester@hagueroadrunners.nl

TECHNISCHE COMMISIE
Ed Reinicke (voorzitter) 06-5183 6876

TRAINERSCORPS
Ton Bakhuis 070-390 0212 ton.bakhuis@postnl.nl
Carla van Beelen 070-511 8141  carla.beelen@gmail.com
Albert Beekhuizen 06-5379 1629  ajbeekhuizen@planet.nl
Ronneke Borsboom 070-383 4109  rbor97@gmail.com
Barbara van Gessel 06-1644 7480  barbaravan.g@kpnmail.nl
Pieter de Graaf 06-2541 3636  padegraaf@ziggo.nl
Jos de Graaf 070-386 7300  rembrandtgraaf@hotmail.com
Annie van Heiningen 070-327 8302  anenmart@hotmail.com
Mark Hornung 06-14669240  mdh7@hotmail.com
Ben van Kan 070-397 8253  b.j.kan@tele2.nl
Peter Kempkes 06-1192 5029  peter.kempkes@xs4all.nl
Erik Kerklaan 06-2951 4980  eric.kerklaan@casema.nl
Izaak Luteijn 06-2239 8576  izkltn@bart.nl
Wim Moolhuysen 070-327 0647  wim_@ziggo.nl
Frans Perdijk 06-2951 4980  fa.perdijk@hetnet.nl
Ed Reinicke 06-51836876  erg54@caiway.net
Terry Roel 070-347 4567  willementerry@gmail.com
Jan Ruigrok 070-393 0209 
Marlene du Toit 06-1296 9928  dutoit.marlene@gmail.com
Eric Walther 06-3038 0768  e.walther@casema.nl
Ed Zijl 06-2309 5534  ehzijl@ziggo.nl

PARAMEDISCH CORPS
Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg  06-5111 0224
Maandagavond na 20.00 uur 070-386 4053

Masseurs:
Trudy de Lange ma/wo avond 06-4215 0679
Josien van Gorkum  wo avond 06-4032 1275
Peter Hoek di ochtend 06-1419 0914

Vertrouwenspersoon:
Caroline van Enst Mobiel  06-2386 8104
 Werk  070-300 9086
 Thuis  070-517 0057

CLUB VAN 100
Rabobank Den Haag en omgeving rekening 14.01.58.235

Ben Hermans (voorzitter)  070-347 3873
Han Elkerbout (vice-voorzitter) 070-383 5386
Aad Overdevest (penningmeester) 070-517 1822
Cees Crielaard  (bestuur) 070-487 4413
Debbie Baak (secretariaat) 06-1096 7833

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

COMMUNICATIECOMMISSIE
Vacature
Vacature
Carol Greenshields Communicatie@hagueroadrunners.nl 

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

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

LEDENADMINISTRATIE
Willem van Prooijen 070-385 3433 
 06-5327 9426
ledenadministratie@hagueroadrunners.nl 

Aanmelden via de website of op clubavonden bij de 
trainers Ben van Kan of Ed Zijl of op dinsdag- of 
donderdagochtend bij Izaak Luteijn. 
Afmelding vóór 1 november bij de ledenadministrateur.

Contributiebetalingen 
ING-bank 2636075 t.n.v. HRR Contributie



André Westerhuis

100 gedachten tijdens het HARDLOPEN
‘Even het hoofd leegmaken’ is een veelgehoord argument om de hardloop
schoenen aan te trekken. Het hoofd van de auteur daarentegen wordt tijdens het 
rennen steeds voller. De vrije associaties rijgen zich aaneen. 
Van Mick Jagger tot Milosevic. Van de spin Sebastiaan 
tot het bij lopers zo gewenste Runner’s High. Scherpe 
observaties van alledaagse gebeurtenissen leiden hem 
steeds weer tot de kern van het waarom van hardlopen: 
een manier van leven. Ook geschikt voor nietlopers.

ISBN :  9789462069299
Prijs  :  € 16,15
Verkrijgbaar in de boekhandel, bij boekscout.nl 
en bij de auteur.
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Geef de pen door
Veel hardlopers kennen alleen de HRR-leden uit hun eigen loop-
groep. Met deze nieuwe rubriek laten we je kennismaken met 
andere lopers.

Door: Jaco Coster

Al lang lid van de HRR?
Ik deed mee in het 2e jaar van de CPC-
loopgroep op zaterdag. Ik had erover gelezen 
in de Haagsche Courant. We verzamelden in 
een leegstaand winkelpand in Kijkduin, een 
clubhuis was er nog niet. Nooit gedacht dat ik 
ruim 21 km achter elkaar kon lopen, maar het 
is wel gelukt. Na een paar jaar ben ik gestopt 
om pas vele jaren later opnieuw lid te worden.

Bij welke trainer loop je? Oftewel: waar in 
de kantine kunnen we je vinden?
Bij Jos de Graaff op maandag en woensdag. 
Ga op de geur van hapjes en drankjes af en je 
komt vanzelf bij ons uit.

Nooit eerder aan sport gedaan?
Ik heb ruim 30 jaar fanatiek aan badminton 
gedaan: 3x per week trainen, competitie, 
toernooien, noem maar op. Dus met mijn 
conditie zat het wel goed. Maar van snelle 
explosieve bewegingen naar duursport is toch 
een grote overgang. Toen ik voor de tweede 
keer lid werd van de HRR, was het beste er wel 
af met badminton – te langzaam geworden!

30 jaar badminton, hoe oud ben je dan?
Geloof het of niet, ik ben 66!

Oh, dus lekker genieten van je 
welverdiende rust?
Genieten doe ik volop, maar niet van (uit)
rusten. Ik heb 3 jaar geleden ontslag genomen 
en ben begonnen als zzp’er. En ik ben niet van 
plan binnenkort te stoppen. Tegen de stroom 
in, doe ik graag.

Zzp’er, dat is..??
Zelfstandige zonder personeel. Heerlijk, 
alleen verantwoordelijk voor mijn eigen werk. 
Opdrachten binnenhalen en tot tevredenheid 
van je opdrachtgever uitvoeren; niets is leuker 
dan dat.

En aan wat voor werk moeten we dan 
denken?
Ik adviseer bedrijven en brancheorganisaties 
hoe ze het ziekteverzuim kunnen voorkomen 
en beperken. De financiële risico’s zijn groter 
dan men zich vaak realiseert. Bij voortdurend 
ziekteverzuim is een werkgever 12 jaar financi-
eel verantwoordelijk. 

Maar ‘ziek is toch ziek’?
Had je gedacht. Dat misverstand uit de weg 
helpen is de essentie van mijn werk. Ik probeer 
de achterliggende – niet medische – oorzaken 
van het verzuim op te sporen en op te lossen. 
Dat resulteert vaak in leiderschapstraining en 
-ondersteuning.

Wat deed je dan ervoor?
Ik was directeur Ziektewet bij UWV, die 
organisatie die iedereen wel kent.

Die club van de ‘gouden’ kranen?
Ja, dat heb ik vaak moeten horen, maar ik heb 
ze nooit kunnen ontdekken. Er is destijds wel 
voor een paar centen verbouwd. 

Oké, genoeg over werk. Hoe is het thuis?
Na wat ‘mislukte relaties’ in mijn jongere jaren 
ben ik nu al bijna 25 jaar heel gelukkig met 
dezelfde. 

En die is ook sportief?
Me dunkt: sportschool, tennis en badminton.

Kom, loop er voor de aardigheid eens 
niet langs maar omheen. Ongeveer zes 

minuten. Stelt ook niet veel voor. ‘t Zal net 
een kilometer zijn. Keek je vroeger toch 
heel anders tegenaan. Wat heb je hier niet 
afgezien. Het straffe regime van Barreveld. 
Leraar L.O. Heet nu vast sportdocent. Bruine 
kop, energieke tred, altijd op gympies en 
altijd jaloersmakend dicht in de buurt van die 
schaars geklede meiden. 
Sporten, niet echt jouw ding. Die zaal vol 
ringen, touwen en wandrekken. Zomers buiten 
met atletiek, honkbal, handbal en wat je zoal 
meer op een sportveld kan doen. Nergens 
goed in en dus ook nergens zin in. Maar 
allemaal niet zo erg als dat stomme hardlopen. 
Ja, beginnen maar. Looppas! Twee keer rondje 

buitenom. Je ziet het nog, dat vileine lachje 
waarmee die ’t zei. Wat haatte je dat. Na 
de eerste lange zijde spuugde je al een long 
uit. Korte kant erbij, kwam je maag omhoog. 
Sjokken maar verder. Werd weer niks vandaag. 
Als het eindelijk klaar was, met zijn allen 
omkleden in die benauwde kleedkamer. Met 
z’n gore kurkvloer. Doordrenkt met de lucht 
van duizenden zweetvoeten. Slippers, daar had 
nog nooit iemand van gehoord. Moest je ook 
nog douchen. Weliswaar apart in een hokje 
achter een klapdeurtje, maar toch, zo vrij was 
je niet opgevoed. Brrr. 
Loop je vijftig jaar later toch maar mooi alsnog 
soepel om dat veld heen. Twee keer bui-
tenom? Laat me niet lachen. Wel twintig keer 
als het moet. Gewoon blijven doorlopen…

Doorloper laat nog één keer zijn gedachten 
de vrije loop...
Door: André Westerhuis

Ja
co

 C
os

te
r

Badminton, dus...?
Inderdaad, daar gebeurde het. Samen in 
hetzelfde competitieteam, de rest laat zich 
raden!

Klopt het dat je om de hoek woont bij 
Haag Atletiek?
Ja, ik woon in Kijkduin en zie vaak de renners 
door mijn straat lopen. Vroeger heb ik er wel 
eens meegedaan aan Coopertesten.
Waarom ik daar geen lid ben, wordt me vaak 
gevraagd.

En het antwoord is?
Hardlopen in mijn eigen woonomgeving trekt 
me niet zo. Maar de belangrijkste reden is 
dat ik me thuis voel bij HRR. Een fantastische 
vereniging en een prima sfeer. Ik ga er pas 
weg als ik stop met hardlopen. Voorlopig nog 
niet...

Aan wie geef je de pen door?
Ik geef de pen door aan Els Trotsenburg uit de 
groep van Rodi.


