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Redactie op volle 
sterkte

Wat een simpele oproep voor gevolgen 
kan hebben! De redactie is uitgebreid 

met drie enthousiaste dames en is daarmee 
op volle sterkte gekomen. En dat gaan jullie 
merken.

Bladformule
Was er al een mooie stap voorwaarts 
gemaakt met een nieuwe vormgeving, we 
gaan een volgende stap maken met een 
nieuwe bladformule. Dat betekent dat het 
blad een vaste indeling krijgt met verhalen, 
rubrieken en foto’s. Doel is dat het blad 
een eenduidige uitstraling krijgt en steeds 
herkenbaarder wordt als het blad van de 
Road Runners. Op de voorkant openen we 
voortaan met een fraaie foto, een mooie 
binnenkomer vinden wij.

Digitaal
Daarnaast gaan we digitaal. Jullie krijgen 
voortaan een mail thuisgestuurd met daarin 
een link naar de PDF van ons clubblad. 
Mocht je toch graag van papier lezen dan 
ligt er in het clubhuis een papieren exem-
plaar voor je klaar. De paar leden die geen 
internet hebben en onze externe relaties 
krijgen het blad gewoon toegestuurd. 
Dit en het volgende nummer gaan we dit 
zo op proef doen en evalueren aan het eind 
van dit jaar hoe het bevalt. 

Op de foto de zes enthousiaste redactie
leden van de Hot Road Review. Schroom 
niet één van de dames aan te schieten als je 
een idee hebt of een bijdrage wilt leveren.
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Colofon
HOT ROAD REVIEW is het clubblad van the Hague Road Runners en verschijnt vier keer per 
jaar. Het blad verschijnt digitaal (via: www.hagueroadrunners.nl) en in beperkte oplage op 
papier. Bijdragen of ideeën voor nummer 4 kunnen ingestuurd worden tot en met vrijdag 
22 november naar redactie@hagueroadrunners.nl. Het staat de redactie vrij om teksten 
niet te plaatsen of in te korten.
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Van de voorzitter

De Geboren Renner 
Boeken, tijdschriften en artikelen over hardlopen zijn er de laatste 10 jaar te kust en te 
keur verschenen. Titels als Ik loop dus ik besta, Je navel als kompas, Waarover ik praat 
als ik over hardlopen praat, Loop en het literair hardlooptijdschrift 42 zijn zomaar een 
aantal boeken en artikelen uit mijn boekenkast die over hardlopen gaan.

Wat maakt een boek over hardlopen zo 
interessant? Is het bijvoorbeeld de 

beroemde schrijver Murakami, die met zijn 
penvaardigheden op een boeiende wijze 
de belevenissen van het hardlopen, in het 
boek Waarover ik praat als ik over hardlopen 
praat, in beeld brengt? Zijn het topatleten of 
bekende Nederlanders die een graantje van 
de snelst groeiende sport meepikken? Of gaat 
het om klassiekers waarin de auteurs alles uit 
de hardloopwereld op een meeslepende wijze 
beschrijven? Ze schrijven bijvoorbeeld prachtig 
hoe renners wedstrijden beleven, en hoe het 
in werkelijkheid is om over de kop te gaan en 
daarna toch een goed gevoel over de wedstrijd 
te hebben.

Ik ken twee boeken die hierover gaan. Het 
boek Eens een hardloper van John Parker en 
het boek De Geboren Renner van Christopher 
McDougall. Twee boeken die het begin en het 
einde van de hardloopboog beschrijven. De 

klassieke mijl en de ultraloop trailrunning.
Het eerste boek gaat over de uitzonderlijke 
atleten die de mijl binnen 4 minuten kunnen 
lopen. Parker  zelf een topatleet die de mijl 
binnen de 4 minuten liep  beschrijft daarbij 
de harde competitie die aan de Amerikaanse 
universiteiten heerst. Elke zin in dit boek is 
vanuit de hardloper geschreven en wel op een 
zodanige manier dat je na het lezen van elk 
hoofdstuk zin krijgt om aan een fikse duurloop 
te beginnen. 

De Geboren Renner gaat over ’s werelds beste 
ultralopers en trailrunners uit de jaren ’90. 
Renners die wedstrijden van 50 en 100 mijl 
liepen onder bijzondere omstandigheden, 
onder andere in de canyons in Mexico en in 
verschillende staten in de VS. Het boek gaat 
ook in op de vraag welke elementen iemand 
tot een goede hardloper maken. 
Wat beschreven wordt is vooral de opoffering 
van de atleten van hun dagelijks leven, en 

daarmee de voorwaarden scheppen om een 
goede atleet te worden. Zij leven zeer sober 
en trekken als een reizend gezelschap van 
wedstrijd naar wedstrijd. 
Het laatste hoofdstuk beschrijft een ultraloop 
die gerekend mag worden tot een van de 
meest bloedstollende races tot op heden. Een 
detective is er niks bij.
Het heeft er alle schijn van dat de renliteratuur 
bij de HRR zijn sporen achterlaat. Zo heeft het 
bestuur jaren geleden al de kledinglijn uitge-
breid door rompertjes te laten drukken met 
de tekst ‘Born to Run’. Dit als felicitatiecadeau 
voor onze leden die gezinsuitbreiding krijgen 
en ons dat laten weten. We presenteerden 
dit cadeautje toen met het motto  en een 
knipoog - dat we ook aan ledenwerving doen 
voor jongeren. 

Inmiddels heeft onze vereniging zelf ook 
(gezins)uitbreiding gekregen. We hebben naast 
de bestaande hardloop- en wandeldisciplines 
een nieuwe discipline bij onze vereniging: 
inderdaad, ‘trailrunning’. Een van de initiatief-
nemers is Willem van Prooijen, een interview 
met hem is in deze Hot Road Review te lezen. 
Voorlopig is het een proef voor een aantal 
maanden. Is er voldoende belangstelling dan 
wordt het doorgezet. Trailrunning bij de HRR is 
niet nieuw. Een aantal leden van onze vereni-
ging beoefent deze tak van hardlopen al jaren 
in België, Wales, Frankrijk en Zwitserland. In 
de wedstrijduitslagen kun je lezen waar en wat 
voor afstanden zij lopen. 
Het gaat er naar uitzien dat onze trailrun-
ners, met de extra trainingsfaciliteit op 
dinsdagavond, ondanks het feit dat zij in het 
verre verleden niet gefeliciteerd zijn met een 
’bestuursrompertje’, toch toegroeien naar De 
Geboren Renner. 

Toon de Graauw
Voorzitter
 

Kom naar de 
Algemene 

Ledenvergadering!
28 oktober 2013 

20:30 uur 
Clubhuis HRR
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Willem van Prooijen loopt van jongs af 
aan liever náást de fietspaden. De 

berm is immers zachter, zegt hij. Trailrunning 
past daarom helemaal bij hem. Op een avond 
in het clubhuis vertelt hij wat hem daarin zo 
aantrekt. Weg van de verharde weg heeft 
voor Willem een filosofische kant. Dat verhaal 
is hiernaast afgedrukt. Maar eerst wordt zijn 
gedachtestroom beteugeld door een serie 
simpele vragen als:

Wat is trailrunning eigenlijk?
‘Het is hardlopen over onverharde wegen en 
paden. Soms loopt de route zelfs buiten de 
paden en gaat in de regel over heuvels. Ik ben 
vaak in GrootBrittannië. Daar heb je naast 

Dansen op de aarde
Trailrun-training op de club
Elke dinsdagavond wordt er hardgelopen op onverharde paden in de duinen en op het 
strand. Ook ’s winters en in het donker. Willem van Prooijen, initiator van de trailrun- 
training: ‘Ik loop liever op natuurlijke ondergrond dan op de verharde weg.’

Door: Thea van der Geest

trailrunning – fell running. Fells zijn de hogere 
en ruigere heuvels. Je rent dan gedeeltelijk 
buiten de paden van A naar B met een kompas 
als navigatie. Die sport kennen we (nog) niet in 
Nederland.
 
Hoe ziet trailrunning er dan bij ons uit? 
Vanaf de club gaan we door Meijendel over 
paden van zand of houtsnippers. Eigenlijk doen 
we het al jaren op de zondagochtend. Dan 
nemen we de kleine paadjes en gaan we dwars 
de duinen door, heuvels op en af. Of over het 
strand. Jacques Overgaauw, een trainer die 
eerder dit jaar is overleden, is daar ooit mee 
begonnen. Dus eigenlijk niks nieuws onder de 
zon. Behalve…

Behalve wat?
Dat we nu op de dinsdagavond gaan lopen. Dat 
betekent dat het donker is. Dus gaan we de 
duinen in met een hoofdlamp op. 

Nog meer uitrusting nodig?
Trailschoenen hebben lage hakken en noppen 
onder de zolen, waardoor je meer grip hebt als 
je door de modder moet. Hardloopschoenen 
met extra demping zijn tijdens trailrunning 
onnodig, omdat je al op dempende onder-
grond loopt. 

Hoe ziet de training eruit?
We gaan vooral op techniek, houding en 
balans letten, want de ondergrond kan glib-
berig en ongelijk zijn. Je moet goed weten af 
te zetten en te landen. Ook als er boomwortels 
liggen. Techniek komt er bij trailrunning meer 
op aan. 

Wie geeft de training?
Trailrunnen is een proef. Het hangt er vanaf 
hoeveel mensen mee gaan doen. Eind dit jaar 
gaan we de training evalueren en bekijken of 
er een gediplomeerde trainer moet komen. Ik 
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Ik begin met een simpele constatering: 
we hebben onze benen en voeten om ons 
voort te bewegen over de aarde. Dat doen 
we niet met onze handen en hersens, ook al 
gebruiken we die zeker om ons van allerlei 
vervoermiddelen te bedienen. Speciaal 
de voeten zorgen voor het contact met de 
aarde en tijdens onze eerste levensjaren 
leren we hoe dat moet.
We kunnen ons voorstellen dat dat contact-
gevoel van twee kanten komt. Niet alleen 
van ons uit maar ook van de kant van de 
aarde. Ik bedoel dus dat de aarde, net als 
wij, ook een soort levend wezen is. En dus 
ook een gevoel heeft.
Hoe zou dat voor de aarde voelen als haar 
huid wordt afgeplakt met stenen, beton en 
asfalt? Wat gebeurt er met het bodemleven 
als er geen wisselwerking meer is met 
de atmosfeer? Kunnen we dat misschien 
meevoelen met de aarde? Stel eens dat wij 

niet meer door onze huid konden ademen; 
het was snel afgelopen met ons.

Mag deze redenering misschien al wat 
vreemd lijken, ik ga nog een stapje verder. 
We weten dat de aarde gedijt door het 
toedoen van al het gedierte dat om haar 
heen is. Duizenden soorten insecten, 
wormen, slakken enzovoort zorgen voor 
een vruchtbare grond. Plantengroei maakt 
het leven mogelijk voor allerlei hogere 
diersoorten, die door hun stofwisseling 
en andere activiteiten op hun beurt weer 
bijdragen aan een levende aarde. De mens 
is van al die diersoorten degene die zich 
min of meer onafhankelijk van de rest heeft 
gemaakt, met alle gevolgen van dien voor 
dat aardeleven.

Hoe kunnen wij de aarde het best dienen? 
Als we ons eens een momentje op die vraag 

bezinnen voelt dat meteen al heel anders 
dan wanneer we, zoals vandaag de dag, 
bijna 100% van de tijd bezig zijn de aarde uit 
te buiten. En zoiets fundamenteels als onze 
manier van voortbeweging over de aarde 
kan een begin zijn van het besef dat wij er 
ook voor de aarde zijn in plaats van alleen 
maar andersom.
Rennen over paadjes (en misschien zelfs 
daarbuiten) kan gevoeld worden als een 
dans waar niet alleen wij maar ook de aarde 
van geniet. Het maakt de aarde inclusief 
onszelf rijker. Als daar stenen en asfalt 
tussen zitten blijft er maar weinig van over.

Een oplettende lezer zou nu kunnen opmer-
ken dat we toch nog altijd schoenen dragen, 
veelal voorzien van hoogst kunstmatige 
zolen. Zou dan blootsvoets rennen niet nòg 
veel beter zijn? Daarover later meer.

heb veel ervaring met trailrunning en wil mijn 
kennis daarover alvast graag delen.

Wie kunnen er meedoen?
Je moet 10 tot 15 kilometer achtereen kunnen 
draven. Het maakt niet uit op welk niveau dat 
gaan we al lerend wel zien maar voor 20.00 
uur zullen we niet terug zijn. Er is eigenlijk 
al een flinke groep trailrunners bij de HRR: 
Henk en Bas Mullekes, JanWillem Six, Cynthia 
Swertz, Pierre van Leeuwen, Barbara van 
Gessel, maar onze helden zijn Pascal Smit en 
Jaap Karelse die deze zomer een variant van 
de Ultra Trail du Mont Blanc gelopen hebben: 
119 kilometer over de Alpen.
 
Dat is wel heel ver!
Gelukkig variëren normale afstanden tussen de 
10 tot 50 kilometer. Met name in België zijn er 
regelmatig waanzinnige trailruns. 

Okay, waar kan je je aanmelden?
Stuur een mail naar prooijen@me.com of kom 
op dinsdagavond. We starten om kwart voor 
zeven.

Filosofie Willem van Prooijen

Meer informatie over 
trailrunning: 

trail-running.nl 
mudsweattrails.nl
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Een goed begin van de dag
Tijdens de zaterdagochtendtraining met de groep van Ben van Kan vroeg een mede-
loopster of zij ook op dinsdag- en donderdagmorgen mee mocht trainen? Mijn gezicht 
was één groot vraagteken. Natuurlijk kan dat! Ook uit eerdere gesprekken met club-
genoten bleek dat het trainen op dinsdag- en donderdagochtend niet voor iedereen 
duidelijk is. Tijd voor wat meer informatie.

Door: Leo de Munk

De training op dinsdag- en donderdag-
morgen is gelijk aan die van de trainingen 

op de zaterdagochtend, maandag, woendag 
en donderdagavond en daarmee een vast 
onderdeel van de HRR.
Izaak Luteijn is op deze ochtenden onze 
trainer. Het trainingsschema is hetzelfde 
als dat van zijn training op de maandag- en 
woensdagavond.

De samenstelling van onze groep is divers. 
Er zijn lopers die regelmatig meedoen met 
wedstrijden van 5, 10 km, een halve en 
zelfs een hele marathon. Zij combineren de 
training met de langere duurlooptraining op 
zaterdagochtend. Maar er zijn ook lopers die 
het lopen op zich al voldoende vinden. Tijdens 
de training wordt daarom rekening gehouden 
met verschillen in tempo. En omdat we ook 
Jan Ruigrok als trainer hebben, is dat prima 
geregeld op de trainingen. Verder volgen we 
het schema van de timetrials en doen we 2 
keer per jaar de cooper-test op de baan van 
HaagAtletiek.

Conditio
Tja, het is wat verwarrend. Op de website 
van de HRR staat de dinsdag- en donderdag-

ochtendtraining onder de naam ‘Conditio’. 
Deze naam komt voort uit de groep die met 
deze trainingen is begonnen. Maar zoals 
eerder gezegd is de dinsdag- en donderdag-
ochtendtraining een vast onderdeel van het 
trainingsschema van de HRR. 

Voor wie
Is deze training alleen voor 60plussers? 
Natuurlijk niet! We doen niet aan leeftijds
discriminatie! Natuurlijk hebben we de nodige 
60plussers binnen deze groep. 
Het is een feit dat deze leeftijdsgroep eerder 
de mogelijkheid heeft om ook overdag te 
trainen. Maar er zijn ook jongere HRR-leden 
met flexibele werktijden die meedoen met de 
dinsdag- en donderdagochtendtraining.

Regelmatig trainen lopers uit andere groepen 
mee, omdat ze bijvoorbeeld ’s avonds niet 
kunnen. Kortom, iedereen is welkom.

Tot slot
Op donderdagmorgen doen we meestal 
onder leiding van Jacqueline Zwarts een 
uitgebreide warming up op muziek inclusief 
 spierverster kende oefeningen. Normaal doen 
we dit binnen, maar met mooi weer buiten.

Pluk de dag
Ik ben erg blij met deze trainingen aan het 
begin van de dag. Bovendien geniet ik van de 
sfeer met de mensen die ik tijdens en na de 
training ontmoet.

Goed om te vermelden dat op dinsdag en 
donderdag ook een groep wandelaars actief is. 
Als hardlopen niet meer mogelijk is, is wan-
delen door onze mooie omgeving een heerlijk 
alternatief.
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NIEUW   •   NIEUW   •   NIEUW

Loopgroepen op woensdag- 
en vrijdagochtend!
In oktober wil ik gaan starten met een woensdag- en vrijdagochtendgroep. 
Een extra mogelijkheid voor (niet)leden, met enige loopervaring, om in de 
ochtend lekker te kunnen trainen.

Hierbij denk ik aan ouders die vrij zijn omdat ze schoolgaande kinderen hebben, 
mensen met onregelmatige werktijden en andere lopers die de mogelijkheid 

hebben om overdag te trainen. Zij kunnen allemaal genieten van onze schitterende 
omgeving.

De exacte aanvangsdatum is nog niet bekend. De trainingen duren maximaal ander-
half uur en de vertrektijd is om 09.30 uur. Voor verdere informatie houd de website 
(www.hagueroadrunners.nl) in de gaten. Hierbij een oproep aan jullie allemaal om het 
in je omgeving bekend te maken.

Annie van Heiningen

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.
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Doordat de start van de deelnemers verspreid 
is, heb je genoeg ruimte om je eigen koers te 
varen uhh zwemmen. 
Dan volgt het rennen. Ook wennen, in natte 
kleding en schoenen. Schoeisel was verplicht, 
de invulling vrij: hardloopschoenen of water-
schoentjes, als jij er maar op kunt lopen. Na 
700 meter volgt dan het tweede zwemstuk. 
Het water is in alle volgende stukjes erg woelig 
en golvend, dat is ook best een uitdaging. 

Ik raak de tel kwijt; hoeveel heb ik nu al 
gezwommen, hoe vaak heb ik al gelopen? Ach, 
ik geniet! Iedere keer als ik dreig moe te raken 
van het zwemmen, mag ik alweer rennen, en 
vice versa. 

Kom op, klein stukje nog!
Op sommige eilanden worden we aangemoe-
digd door (dronken) toeristen, terwijl we soms 
langs stukken rennen waar het eilandse volk 
ons geen blik waardig gunt. Pure desinteresse? 
Of gewoon geen zin meer om te juichen nadat 
al 500 deelnemers zijn gepasseerd? 

Dan is de finish in zicht! Ik zie een bekende 
voor me, en ik kan het niet laten om nog even 
wat extra slagen te maken en het tempo in het 
laatste stukje rennen iets op te voeren. Inhalen 
lukt niet, maar ik ben dan ook 6 minuten later 
gestart. Trots kom ik over de finish. Met een 
tijd van 1.07.50 ben ik zeer tevreden. Dat de 
winnaar er slechts 38 minuten over deed, mag 
de pret niet drukken. 
Ik heb genoten van deze afwisselende zwem-
loop, en doe volgend jaar zeker weer mee!!

Ook meedoen?
En voor wie ook enthousiast geworden is: 
zet ‘m vast in je agenda… Hét Derde Rondje 
Eilanden zal plaatsvinden op 2 augustus 2014.

8 LOPEN OP EIGEN BODEM

Lopen ‘op het water’ - Rondje eilanden
3 augustus 2013, een prachtige zomerdag. Voor me liggen 12 eilanden in de Vinkeveense 
plassen. Ik maak me op voor 1,5 km zwemmen en 5,5 km lopen. En met mij nog 559 
deelnemers. Ik doe voor het eerst mee aan ‘het Rondje Eilanden’.

Door: Patty Kuiper

Dit jaar werd het Rondje Eilanden voor 
de tweede keer georganiseerd. In 2012 

namen 250 fanatiekelingen deel aan deze 
bijzondere wedstrijd, dit jaar is het deelne-
mersaantal meer dan verdubbeld. Maar wat 
wil je, met zo’n toporganisatie! Aan alles is 
gedacht: bij het afhalen van je startnummer 
(welke op je arm wordt geschreven) krijg 
je een badmuts en je starttijd door. Je kunt 
alvast een tegoedbon halen voor het eten dat 
achteraf geserveerd zal worden. Er zijn veel 
vrijwilligers op de been om deze 2e editie in 
goede banen te leiden. En achteraf kan ik met 
de volle 100% zeggen dat dat goed gelukt is.

Klaar voor de start… spring!
Terwijl kinderen pootje baden in het ondiepe 
water, maken de deelnemers de zwemspieren 
los door wat baantjes te trekken. 

Om 16.00 uur is het 
zover: de start. Iedere 10 
seconden beginnen twee 
deelnemers aan de eerste 
400 meter zwemmen. 
Winnaars van vorig jaar 
zijn uitgenodigd om dit 
jaar als prominenten deel 
te nemen en hebben 
de eerste startposities 
gekregen. 

Ik kijk gespannen naar al 
die gespierde zwemlijven. 
Ik ben pas om 16.53 uur 
aan de beurt, dus genoeg 
tijd om nog zenuwachti-

ger te worden... Hoewel ik verwacht dat toch 
iedereen zal beginnen met borstcrawl, zie ik 
ook een aantal (wat oudere) deelnemers en 
deelneemsters rustig schoolslag doen. Maar 
goed, dit is natuurlijk pas het begin van 1,5 km 
zwemmen. Om de afstand maak ik me niet zo 
druk; ik train wekelijks 80 baantjes in het 50 
meter bad in Ypenburg (2 km) borstcrawl, en 
dit is goed te doen. Snelheid echter, daar moet 
ik het niet van hebben… Dat hoop ik goed te 
kunnen maken met hardlopen. Ik heb er zin in!! 
Het is inmiddels 16.45 uur, dus ik ga vast in de 
rij staan…

Het parcours
Het eerste stuk zwemmen (400 meter) is 
al meteen best pittig. Het is even wennen, 
zwemmen in open water, en zoeken naar de 
juiste koers. 
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Marathon man
Rutger H. Cornets de Groot

Als je naar de bin-
nensteden kijkt 

zijn er twee soorten 
winkelbedrijven 
die geen last van 
de crisis schijnen te 
hebben: telefoon en 
hardloopwinkels. 
Allebei profiteren 
ze van de moderne 
drang naar buiten: 
weg uit de rokerige 
huiskamers en kanto-

ren van weleer en hup de wereld in, de natuur, 
de onafhankelijkheid en de duurzaamheid, op 
weg naar het pure en het eerlijke. 

Helemaal vrij van oude gewoonten zijn we 
daarmee niet. Neem het bellen: zodra we 
buiten zijn halen we dat ding te voorschijn, 
zoals we vroeger een sigaret opstaken. 

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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We gebruiken het niet zozeer om te kijken 
hoe het met anderen is, maar om even tot 
onszelf te komen. Het is het nieuwe roken. En 
als je alles hebt gecheckt: mail, sms, sociale 
media, het weer, het nieuws, je aandelen en 
je banksaldo, is je spreekwoordelijke sigaret 
op en kun je er weer even tegenaan. Tot de 
volgende pauze. 

Wat rennen betreft: de hele wereld is aan 
het rennen. Elke zichzelf respecterende stad 
organiseert een marathon, elk dorp een loop. 
En dan zijn er de goede doelen. Bestaat het 
Vredespaleis honderd jaar? Laten we een loop 
organiseren! Vluchtelingen in Syrië? Kom, we 
gaan lopen. Heeft er iemand kanker? Lopen! 
Enzovoort. Bijna alsof plezier in hardlopen 
iets verdachts is, en het dus ergens aan moet 
worden opgehangen.

Hoe anders was dat vroeger. Aan de eerste CPC 
(1975) deden een paar honderd mensen mee: 
een kleine sekte. Een jaar later kwam de film 
Marathon man uit. Die had helemaal niets met 
hardlopen te maken; het was maar een beeld 

om te laten zien hoe men in die jaren voor de 
realiteit wegrende en om Dustin Hoffman als 
freak te typeren, als paria – want dat waren 
hardlopers in die jaren.

En nu? Zijn we nu normaal? Of zijn we met zijn 
allen gek geworden? Als je om je heen kijkt is 
iedereen verdiept in die telefoon. We rennen 
als gekken, van het werk naar huis, en van huis 
naar de bijles, de manege of de balletschool. 
Voor veel mensen is zelfs het ontspannen een 
dwang. Alles draait om prestatie – terwijl het 
die crisis niet heeft kunnen tegenhouden. 
De afwijking van Marathon man is de norm 
geworden, en Marathon man zelf is verdwe-
nen. Iedereen loopt in de pas.

Het wordt tijd dat we omkeren en eens goed 
gaan stofzuigen. Waar hebben we Marathon 
man achtergelaten? Waar onze vrijheid om 
af te wijken en dingen te doen waar de maat-
schappij géén behoefte aan heeft? Wanneer 
gaan we weer hardlopen omdat het leuk is, en 
niet omdat het leuk moet zijn of moet worden 
gemaakt?

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 toedragen 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 tijd-
klok, kopieermachine, renovatie keuken 
etc. Als laatste project heeft de Club de 
mooie banieren betaald die wapperden 
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 bestuursleden van de Club 
van Honderd, vul een aanmeldformulier 
in (zie prikbord kantine) of mail naar: 
clubvanhonderd@hagueroadrunners.nl 

Het bestuur van de Club van Honderd:
Ben Hermans, Aad Overdevest, 
Cees Crielaard, Han Elkerbout 

en José Willemse
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Bloed, zweet en tranen
Meedoen met de Roparun is mooi maar zwaar. En toch heeft bijna het hele team 
Haegsche Ooievaar Runners van 2013 zich met volle overtuiging aangemeld voor de 
Roparun in 2014. Wat bezielt deze mensen? 

Door: Mei Lan Chung

Geen idee waar ik aan begon toen ik 
ergens in maart – nog maar 2 maanden 

kersvers bij de HRR – van Mirjam Graat 
hoorde dat er nog een plek vrij was voor de 
Roparun. Mirjam is kaal, vol humor en ze had 
kanker; ik was onder de indruk dat zij meeliep 
en voelde me vereerd dat zij mij uitnodigde 
mee te gaan. En ik had gehoord dat de 
Roparun heel leuk was. Dat leek me destijds 
voldoende reden om mee te doen.

Wist ik veel waar ik aan begon, of waar ik het 
precies voor deed. En dat dit avontuur nach-
telijke training vergde met allemaal 
mensen die ik niet kende. 
Dat ik op zaterdag-
avonden 

tot ergens in de nacht aan het rennen was 
van Kaagdorp tot Vlaardingen. Dat je wissels 
moest oefenen, stop en go’s kon krijgen van de 
teamcaptain, je team moest leren kennen, geld 
ophalen voor het goede doel, loten verkopen, 
campers inpakken, eten inslaan voor 25 man. 
En dat er geen douche onderweg zou zijn, 
wel heel veel regen en met een beetje geluk 
een Dixiewc langs de kant van de weg. Dat je 
geen slaap en biertjes kreeg, maar wel 3 halve 
marathons in 2 dagen en nachten moest lopen. 
Veel pijn in je spieren zou krijgen en bijna 520 
km moest afleggen… 

Om vervolgens met diezelfde Mirjam Graat en 
het hele HOR105 team samen over de finish 
te stappen bij die Erasmusbrug… ! 
Het gevoel van euforie op dat moment, de 
ongekende teamspirit en de aanhoudende 
onderbroekenlol gedurende de hele 520 km 
van Parijs naar Rotterdam, zijn mij na deze 
Roparun nog weken bijgebleven. Net als de 
spierpijn overigens. Ik leefde op een soort 
‘high’, die ik nog het beste kan vergelijken 
met verliefdheid. Verliefd op de Roparun 
misschien? Dat is in elk geval de reden dat 
ik volgend jaar weer mee wil. Ondanks dat 
ik nu wel weet wat me te wachten staat. Of 
misschien wel juist omdat ik nu weet wat me 
te wachten staat… een supergezellig team 
met de juiste mentaliteit dat zich, allemaal op 
hun eigen manier, samen inzet voor het goede 
doel. Daar heb nog wel een keer bloed, zweet 
en tranen voor over.

Op de site van de Haegsche Ooievaar 
Runners staat meer informatie 

over de Roparun, 
www.hor105.nl
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Een ervaring voor het leven
Door: Sylvia Brugman

Mijn eerste Roparun was dit jaar in team HOR105. 
Ik train bij av Sparta in Voorburg en ben dus niet een 
HRRer. Maar tijdens de Roparun draait het om de 
teamspirit en niet bij welke hardloopclub je loopt! 

Wat een ervaring voor het leven. De Roparun 2013 
hebben we niet cadeau gekregen. Het was afzien 
met veel regen, de korte stukjes hardlopen (2km) 
afgewisseld met in het busje zitten, verplaatsen naar 
het volgende punt, fietsen. ’s Nachts eigenlijk willen 
slapen, maar ja er moet toch gelopen worden! 

Maar toch ... in 2014 ben ik weer van de partij. 
Waarom? Samen lopen voor het goede doel is mooi! 
Dat je lichamelijk moet afzien, hoort erbij. Ik ben blij 
dat mijn gezonde lichaam dat kan. Elkaar aanmoedi-
gen en motiveren zorgen ervoor dat de motor blijft 
draaien. Met het team heb je ook veel lol, de vriend-
schappen die ontstaan zijn waardevol. De ervaring 
leert dat elk lid van het team onmisbaar is en dat de 
teamcaptain alles in goede banen weet te leiden. 
Eind van dit jaar beginnen de trainingen al weer voor 
2014. Ik kijk er naar uit!

Een mooi rendement voor anderen
Door: Bas van den Heuvel

Sinds 1 juli ben ik officieel de nieuwe penningmeester voor de Haegsche 
Ooievaarrunners. Waarom deze functie? In 2013 kreeg ik de mogelijkheid 
om voor de eerste keer deel te nemen aan de Roparun en dit was een 
fantastische ervaring. In mijn dagelijks leven werk ik als registeraccountant 
en hierin zag ik een ideale kans om mijn kennis ook op een plek in te zetten 
waarmee ik anderen ook kan helpen. 

De fantastische ervaring begon al voor het evenement met acties om geld 
binnen te halen voor ons team. Naast grenzen verleggen met 180 km fietsen 
heb ik tijdens de voorbereiding ook grenzen verlegd door bijvoorbeeld te 
collecteren in Leidschendam of door het verzorgen van de hapjes tijdens de 
wijnproeverij. Dit was niet alleen leuk en gezellig, maar ook nog leerzaam. 

Wat mij nog het meest heeft verrast is de uitbundigheid waarmee wij 
als team langs de route werden verwelkomd. Zelf had ik zoiets nog nooit 
meegemaakt. Overweldigend en het gaf je vleugels. De vermoeidheid 
verdwijnt spontaan. Dan denk je bij jezelf: “We lopen en fietsen en iedereen 
loopt voor je uit alsof er een volksfeest is”.

Alles verliep vlekkeloos op het feit na dat ik twee trappers van mijn 
fiets ben verloren. Ik kijk uit naar volgend jaar en hoop in mijn nieuwe 
functie als penningmeester en ook als fietser te kunnen bijdragen aan het 
 “rendement” voor 2014.
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The Hague Road Runners is een club met ongeveer 700 leden. 700 hardlopers die 
gemeen hebben dat zij naar de club komen om te trainen. Maar met welk doel? Waar 
de een loopt om aan zijn conditie te werken, loopt de ander om niet aan te komen. Zo 
veel lopers, zo veel meningen! Wij vroegen aan de lopers van de groep van Ed Zijl wat 
hardlopen voor ieder van hen betekent…

Hardlopen is voor mij…

 … lekker genieten van al het moois om je heen (Leo) … lichamelijk inspannen, 

mentaal ontspannen (Max) … na afloop voelen alsof je de hele wereld aankan 

(Mirjan) … relativeren (Arthur) ... een heleboel: inspannen, ontspannen, mijn 

hoofd leeg maken, werken aan mijn conditie, doorzetten, energie krijgen en een 

frisse neus halen (Yvonne) … uitwaaien (Petra) … lekker ontspannen en genieten 

van de omgeving terwijl je je onbewust inspant (Mike) … een manier om lekker te 

kunnen blijven eten zonder aan te komen (Else) … tijd voor mezelf (Max)

 … tot rust komen (Arthur) … rust in mijn hoofd na een lange werkdag

… ff los gaan (Diana) … genieten van frisse lucht en de natuur (Mirjan)

 … aan niets denken, gewoon gaan (Muriël) 

 
In de volgende editie van The Hot Road Review vragen we de lopers van een andere groep wat zij 
eten na een hardlooptraining.

Regels zijn regels
 
Nederland staat bol van regels. En de HHR 
doet hier natuurlijk ook aan mee met een 
aantal regels die lang niet allemaal bij 
iedereen bekend zijn.

Toch zijn er een paar regels die iedereen zou 
moeten kennen. Eén daarvan is het niet 

meenemen van etenswaren en alcoholische 
drank. Natuurlijk is het wel toegestaan om 
taart en toastjes mee te nemen als er iets te 
vieren valt, maar alles wel binnen de perken 
en géén hele maaltijden. Hapjes als bitterbal-
len, blokjes kaas en worst kunnen ook bij de 
barcommissie worden besteld. 
De kosten zijn echt niet veel hoger en het 
scheelt je weer tijd in boodschappen en sjouw-
werk. De barcommissie hoort graag je bestel-
ling een week van tevoren om boodschappen 
te doen en de barmedewerkers van die avond 
te informeren.

Een andere regel gaat over kinderen achter 
de bar. Kinderen zijn van  harte welkom in het 
clubhuis en voor de bar, maar niet achter de 
bar of in de keuken. Het mag niet vanuit de 
horeca- en alcoholwet maar ook niet van van 
de club zelf. Het is te gevaarlijk door gebruik 
van messen en vuur en ook door het uitschen-
ken van hete koffie en thee. 
Dus gewoon niet doen.
 
Als we deze regels met elkaar kunnen 
 afspreken, valt het allemaal toch wel mee?

De barcommissie  

GA JIJ OOK MEE?!
 

HRR-trainingsweekend 2014

In het volgende clubblad wordt de datum
 en de locatie bekend gemaakt.

Edmée, Hellen, Louis en Janneke

Runnertjes
De volgende personen hebben een 

barkaart gewonnen

€ 20,- 
Pascal

€ 10,- 
Jac Bruijn, Cynthia, Nol O, 

Juliette Tammerga, G. Wessel, José W.

€ 5,- 
Geertruusti, José Noordam, Nol O, Zier

Monique van Meerwijk is overleden

Monique van Meerwijk, oudHRR lid 
is op zondag 4 augustus in Curaçao 
omgekomen. Ze is, met nog twee andere 
hardlopers geschept door een auto. 
Monique was een enthousiast en 
betrokken lid van The Hague Road 
Runners en verhuisde in 1999 naar 
Curaçao, waar ze trainer werd bij de 
Road Runners Club Kòrsou.

Lees een langer bericht op de website.
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Wedstrijden
zo 3 nov Zorg en Zekerheidcircuit 
  5, 10 en 10 EM 
 Mijdrecht (Z&Z1) 

zo 17 nov  Zevenheuvelenloop 
 15 km 
 Nijmegen 

zo 1 dec Zorg en Zekerheidcircuit 
 5, 10 en 15 km 
 Lisse (Z&Z2) 

zo 8 dec 1 van de 4 Duinrelcross 
 5 en 8,5 km 
 Wassenaar 

zo 8 dec  Bruggenloop 
 15 km 
 Rotterdam

za 14 dec  Meeuwen Makrelenloop 
 10 EM 
 Den Haag

zo 29 dec 1 van de 4 Oliebollencross 
 5 en 10 km 
 Delft 

za 4 jan  1 van de 4 Oliebollencross 
 4 en 8 km 
 Den Haag 

zo 5 jan Zorg en Zekerheidcircuit 
 5, 10 en 15 km 
 Leiden (Z&Z3)

zo 19 jan  HRR 1 van de 4 Clingendaelcross 
 4,7 en 7,1 km 
 Den Haag

Kijk voor meer wedstrijden op de website!

Nieuw in de vitrine met 
de besten aller tijden

 
Van mei 2013 tot medio augustus 2013 zijn 19 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
Roché Silvius 3e M40 1500m baan in  04:30,0 op 170513 te Naaldwijk
Esmee Teeling 1e VSE 1500m baan in  05:02,8 op 17 0513 te Naaldwijk
Sandra van Doorn 3e VSE 1500m baan in  05:05,0 op 170513 te Naaldwijk
Esmee Teeling 5e VSE 3000m baan in  10:45,0 op 110713 te Naaldwijk
Antoinette Jans 4e V50 3000m baan in  14:44,1 op 110713 te Naaldwijk
Esmee Teeling 4e VSE 5000m baan in  18:28,5 op 270613 te Naaldwijk
Steven Post 4e M55 5 km timetrial in  0:19:52 op 100613 om Boetveld
Sandra van den Berg 3e V40 5 km timetrial in  0:20:42 op 100613 om Boetveld
Veronica Stel 3e V55 15 km weg in  1:16:05 op 240213 in Nootdorp
Willem de Graaf 2e M50 10EM weg in  1:01:32 op 170313 in Voorschoten

Persoonlijke verbeteringen
José Willemse 2e V50 3000m baan in  12:37,2 op 110713 in Naaldwijk
  Was 2e V50 3000m baan in  12:41,3 op 060912 in Naaldwijk
Antoinette Jans 5e V50 5000m baan in  27:53,8 op 270613 in Naaldwijk
  Was 5e V50 5000m baan in  28:44,4 op 200912 in Naaldwijk
Eddy Roodakker 4e MSE 5 km timetrial in  0:16:25 op 100613 om Boetveld
  Was 5e MSE 5 km timetrial in  0:16:41 op 260312 om Boetveld
Doug Alcock 2e M60 5 km timetrial in  0:19:53 op 100613 om Boetveld
  Was 5e MSE 5 km timetrial in  0:20:29 op 220811 om Boetveld
Esmee Teeling 1e VSE 5 km timetrial in  0:18:50 op 100613 om Boetveld
  Was 3e VSE 5 km timetrial in  0:19:01 op 030413 om Boetveld
Carolien Smit 3e V50 5 km timetrial in  0:21:45 op 100613 om Boetveld
  Was 3e V50 5 km timetrial in  0:21:59 op 240912 om Boetveld
Jacqueline Zwarts 2e V65 5 km timetrial in  0:28:49 op 100613 om Boetveld
  Was 3e V65 5 km timetrial in  0:29:30 op 240912 om Boetveld
Theo Timmermans 4e M50 10 km weg in  0:36:17 op 210613 in Kwintsheul
  Was 4e M50 10 km weg in  0:36:52 op 090513 in Delft
Sandra van Doorn 4e VSE 10 km weg in  0:37:54 op 260513 in Den Haag
  Was 4e VSE 10 km weg in  0:38:08 op 070413 in Roelofarendsveen

voor 
wedstrijduitslagen 

zie website
www.hagueroadrunners.nl
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Berichten van het bestuur
Uit de bestuursvergaderingen van 4 juni en 27 juli 2013:

Running for hockey
Het bestuur is in gesprek met hockeyclub HDM over een mogelijke 
samenwerking: running for hockey.

Parkeerproblemen
Het parkeerprobleem heeft de continue aandacht van het bestuur. 
We proberen samen met de gemeente en de golfclub tot een oplossing 
te komen.

Verplichte sportkeuring?
Eén van de leden bracht het idee in om een sportkeuring verplicht 
te stellen voor nieuwe leden. De voorzitter bespreekt het idee in het 
voorzittersoverleg van de Atletiekunie.

Contributie per automatische incasso
De ledenadministrateur heeft een hoop werk aan het innen van het 
contributiegeld bij onze leden. We kijken daarom naar de mogelijkheid 
om het contributiegeld per incasso te innen. Veel atletiekverenigingen 
doen dit al. Dit idee wordt besproken op de ALV op 28 oktober.

Andere activiteiten: 
 Er is weer een trainerscafé geweest;
 De Technische Commissie is druk bezig geweest met de organisatie 
 van de Hot Road Race (zie ook het verslag hiervan op bladzijde 17); 
 De cursus assistent trainer wordt bij ons op de club gehouden in 
 september/oktober;
  Op proef komt er een nieuwe trainingsgroep op de dinsdagavond: 
 trail running (zie het interview met Willem van Prooijen op 
 bladzijde 4)

Kom naar de Algemene 
Ledenvergadering!
28 oktober 2013 - 20:30 uur - Clubhuis HRR
Op deze ALV zullen onder andere weer de beleidsvoornemens van het 
bestuur aan de orde komen alsmede de begroting voor 2014. 
De agenda wordt begin oktober aan de leden gestuurd.
Namens het bestuur HRR
Paulien Wijnvoord, secretaris

Gezocht: 30 jaar Haagse Road Runner 
historie!
Volgend jaar bestaat onze club 30 jaar. De redactie van de Hot Road 
Review wil bij dit jubileum stilstaan door extra aandacht te besteden 
aan jullie herinneringen. Wij zijn daarom op zoek naar anekdotes, foto’s 
en andere zaken die een beeld geven van de afgelopen 30 jaar Hague 
Road Runners. Mail naar redactie@hagueroadrunners.nl of spreek ons 
aan!

Van de ledenadministratie
Voor de administratie staan grote veranderingen op stapel. We 
hebben  op aandringen van de Atletiekunie  een softwarepakket 
gekozen waarbij directe koppeling plaatsvindt tussen ons ledenbestand 
en dat bij hen. Niet alleen voorkomt dat fouten, ook zullen er bij ons 
méér mogelijkheden onstaan. Details volgen op de ALV van 28 okt. a.s. 
Eén aspect alvast: doordat het bestand dan in de cloud staat, zal het 
mogelijk zijn dat de diverse functionarissen binnen onze vereniging, 
afhankelijk van hun functie, toegang krijgen tot inzage of wijziging van 
gegevens.

Let op: als dit blad uitkomt is het oktober en dat is de laatste maand 
dat je je lidmaatschap kunt wijzigen of onverhoopt beëindigen. 
Na 1 november kan dat statutair niet meer!

Nieuwe leden:

Frank Schuhmacher
Lobke van Erve

Kamiel van den Noort
Floris van Blankenstein

Yuri Pauwels
Christian Khouw

Floriaan van Prooijen
Leonie Soonawalade Haan

Suzanne Wilders
Helen Kuipers

Sean Bus
Roberto Jiménez
Lineke Koomen
Casper Starink

Werner Dijkstra
Michael Appel

Sanne Groot (reeds in 2012)
Femmy Elderhuis

Johannes van Dam
Marion Huijs
Bas Postulart

Heleen van Duist
Emile Staden
Haimy Staden

JanPieter den Hollander (gastlid)

Allen van harte welkom!
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Warm, stoffig en hoog: 
hardlopen in Kabul
Ga ik nu die doppen van mijn i-pod in mijn oren stoppen? Of heb ik toch zoveel karakter 
dat ik de uiterst saaie omgeving zonder muziek kan doorstaan? Een keuze die nooit in 
mij opkomt als in de mooie omgeving van de HRR mijn kilometers maak. Maar die zich 
nu frequent voordoet, zeker als ik hier in Kabul langere afstanden aan het lopen ben. 
Een sfeerbeeld van een loper in Kabul.

Door: Marty Messerschmidt

Voor mijn uitzending had ik mij twee dingen 
voorgenomen: een marathon lopen in 

Kabul en vervanging vinden voor de lessen 
bodypump waarmee ik afgelopen jaar ben 
begonnen. Om met het laatste te beginnen: 
bodypump geven ze hier niet. Maar wel iets 
vergelijkbaars in de vorm van circuittraining 
en separate lessen voor de buikspieren. Een 
prima alternatief!
Trainen voor een marathon kent hier zijn 
eigen dimensie. Hardlopen buiten het kamp 
in Kabul is er niet bij. Te gevaarlijk. Dus ben 
ik veroordeeld tot rondjes van maximaal 1,3 
km, waarvan zo’n 300 meter onverhard. Het 
geasfalteerde deel kent ook wat obstakels 
in de vorm van slecht wegdek en snelheids-
drempels. Daarnaast zijn er nog wat andere 
belemmeringen. Kabul ligt op een hoogte van 
1800m. Zeker in het begin had ik bij zware 
inspanning problemen met mijn ademhaling. 
Ook de temperatuur is iets om rekening mee 
te houden. Nu, half september, is het overdag 
nog boven de 30 graden. Een maand geleden 
moest je overdag vooral niet buiten gaan 
sporten vanwege de hitte. 
Een laatste punt is de buitenlucht. Niet alleen 
veroorzaken de frequent landende helikopters 
enorme stofwolken. Na een regenbui wrong 
ik mijn natte shirt uit en zag dat het water dat 
uit het shirt kwam lichtbruin van kleur was. 
Blijkbaar is de buitenlucht in Kabul toch niet zo 
gezond!

Halve marathon van Virginia Beach
Voor de intervaltraining kan ik een beroep 
doen op diverse trainingsmaatjes. De lange 

afstanden zijn zoals gezegd karaktervormend, 
vooral vanwege de saaie omgeving. Daarom 
probeer ik ook voor deze trainingen mensen 
mee te krijgen, al was het maar voor een deel 
van de afstand. 
Ook hier worden hardloopwedstrijden geor-
ganiseerd. Ik heb nu drie keer meegedaan aan 
een 5 km-wedstrijd. En telkens moet ik mijn 
best doen om niet de tel kwijt te raken: het zijn 

immers 9 rondjes. Mijn tijden zijn vanwege de 
omstandigheden niet geweldig, maar ook hier 
voelt het na afloop goed. 
Ik kwam er kort geleden achter dat er een Rock 
’n Rollserie bestaat. Dat zijn (halve) marathons 
die in de loop van het jaar in de Verenigde 
Staten worden georganiseerd. De grap is dat je 
in het weekend van die race hier in Kabul die 
afstand loopt, en je ook in aanmerking komt 
voor de bijbehorende medaille en shirt. Begin 
september heb ik zo de halve marathon van 
Virginia Beach gelopen. 

Tot voor kort heb ik al mijn looptrainingen 
buiten afgelegd. Een loopband is per slot van 
rekening dodelijk saai. Maar soms ontkom ik 
er niet aan van dat idee af te stappen. Het kan 
namelijk ook hier regenen. En dan niet een 
klein beetje, maar hele stortbuien. 
Zo ook op een zaterdagmiddag toen ik gepland 
had 25 km te gaan lopen. Toen ik begon was 
de lucht dreigend en voelde ik de eerste drup-
pels al. Na een tijdje begon het te regenen. De 
regen ging over in hagel. Toen het echt begon 
te hozen, ontstonden er rivieren zodat lopen 
niet meer mogelijk was. Dus ben ik toch maar 
gaan schuilen. 
Nadat het gestopt was met regenen heb 
ik geprobeerd buiten verder te lopen. Veel 
plassen waren echter blijven staan. 
Omdat ik pas 25 minuten had gelopen ben 
ik toch maar naar binnen gegaan. En heb de 
laatste 2 uur 10 op de loopband afgelegd. En 
dat is me niet tegengevallen! Als alle banden 
bezet zijn, klinkt er een cadans waarop ik 
ook buiten lekker loop. En de tv’s geven wat 
bewegende beelden, alhoewel een honkbal-
wedstrijd ook niet echt enerverend is. Maar 
het is niet de laatste keer dat ik de loopband 
gebruik. Alhoewel de training me zwaar valt, 
gaat die marathon er nog wel van komen. 
Desnoods op de loopband!
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Beter hardlopen met de juiste beat
Zoek je naar een manier om efficiënter te lopen en je prestaties te verbeteren? Luister 
dan naar motiverende muziek met een duidelijke en constante beat. Dat blijkt uit recent 
onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Door: Marjan Osendarp

Voor het onderzoek renden negentien 
 recreatieve hardlopers op een loopband 

tot ze uitgeput waren. Vervolgens onderzoch-
ten de onderzoekers van NWO de verschillen 
tussen rennen zonder geluid, rennen op een 
constant geluidsritme (metronoom) en rennen 
op motiverende muziek (nummers van de 
Black Eyed Peas, Red Hot Chili Peppers en 
DJ Tiësto).

Met muziek hielden de proefpersonen het 
langer vol dan zonder. Harde muziek met een 
opzwepend tempo werkt als doping voor het 
brein: het arousalniveau stijgt (‘moraal’) en 
signalen van vermoeidheid en pijn worden 
minder negatief ervaren. Verrassend genoeg 
bleek de wat saaie metronoom even effectief 
als motiverende muziek. Dit komt doordat in 
de meeste muzieknummers teveel tempowis-
selingen zitten om een constant ritme te 
houden. Conclusie: de ideale pacemaker van 
een hard loper bevat twee componenten: op 

motiverende muziek span je je zwaarder in 
en door een duidelijke en constante beat, 
afgestemd op jouw cadans, loop je constanter 
en efficiënter.

Als voorbeeld noemen de onderzoekers het 
breken van het wereldrecord 2000 meter in 
1998 door Haile Gebrselassie. Tijdens zijn run 
knalde de snelle beat van Scatman door het 
stadion. Harde muziek met een opzwepend 
tempo, een inspirerende tekst en de goede 
beat. Haile vertelde dat de beat van Scatman 
hem hielp om zijn cadans vast te houden.

Door meer te begrijpen van het effect van 
geluidsritmen, is het mogelijk om trainings en 
revalidatietechnieken te verbeteren. Dankzij 
het onderzoek van NWO is er een nieuwe re-
validatieloopband ontwikkeld die met behulp 
van ritme het revalideren leuker en efficiënter 
maakt. Wil je meer weten? Het volledige 
onderzoek staat op de website PLOS ONE.

Mirjan (groep Ed):

“Als ik op muziek loop, 
luister ik naar de radio: Slam 
FM. Aan één stuk door goede 

beats zonder reclame er 
tussendoor!”

Bas (groep Ben):

“Ik ben veel met muziek 
bezig maar kan absoluut 

niet hardlopen op muziek. 
Met muziek op lukt het 
mij maar niet om een 

constant tempo te vinden” 

Mindy (groep Ronneke en Wim):

“Mijn favoriete 
loopnummer is Nova Zembla 

van Armin van Buuren. 
Lekker vlot met een 

goede beat!” 

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat 8
2571 BH  Den Haag
Telefoon: 070 - 361 43 43
Telefax:   070 - 360 79 51
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Hot road race: de alternatieve route van team 13
Na maanden van onwetendheid voor lopers en organisatie vond op 14 september de eerste editie van de Hot road race plaats. 
De 35 km-estafette van 3 lopers en 4 fietsers kon zich verheugen op de belangstelling van 13 teams. Niet alle teams volgden keurig 
de route…

Door: Sandra van den Berg en Mirjam Graat

Om 9.00 uur ’s ochtends startte het wandel-
team. Zonder fietsers, want fietsen bij een 

snelheid van 6 km per uur is zonder omvallen 
niet mogelijk. Respect voor dit enige team 
waarin elke loper de afstand geheel aflegde. 
Bij de 35 kmestafette wisselden de 4 fietsers 
en 3 lopers elkaar af. Hoe vaak en wanneer, dat 
bepaalde elk team zelf.

Veel teams hadden de teamspirit vergroot 
door in dezelfde kleur te lopen. En er was een 
team met creatieve hoofddeksels, de Hot Chilli 
Lopers. Ons damesteam was in het knalroze 
gekleed, en zelfs onze teamcaptain John Kroft 
zag er stralend roze uit. We startten als team 
13 in de stromende regen. 
Aan het routeboekje met pijlen (en zonder 
straatnamen) merkte je dat het de eerste 
editie was. De teams liepen dan ook allemaal 
een andere route tussen de 7 posten! Een 
enorme groep fanatieke vrijwilligers, waar-
onder de trainers, bemande de posten in de 
stromende regen terwijl menig team hen niet 
eens heeft bereikt. Opvallend was dat het 
team van bestuursleden slechts 3 posten vond 
en daarmee ook eervol laatste werd. 
Ze hebben duidelijk andere kwaliteiten. 
Andere teams liepen zo lang in de regen dat 
ze hun routeboekje niet meer konden lezen 
omdat de bladzijden aan elkaar geplakt zaten.

Eigen draai aan de pijlen
Onze teamcaptain, die al jaren als buschauf-
feur door Den Haag en omstreken rijdt, 

bewees zijn vakkundigheid door foutloos post 
1 te bereiken. Bij elke post moest er een vraag 
worden beantwoord. Dat begon gelijk goed. 
Wie weet er nou hoeveel erevoorzitters de 
club heeft gehad?! Onze route kreeg daarna 
een toeristische inslag omdat we dwars door 
de Horsten heen renden en fietsten. Gelukkig 
had de laatste fietser door dat er betaald 
moest worden. Zij haalde de lopers pas in toen 
die de Horsten weer bijna uit waren: fietsers 
moeten door de Horsten met de fiets aan de 
hand lopen. Het begon ons te dagen dat wij 
vanwege de tol vast niet op de goede route 
zaten. Gelukkig dat John post 2 vond. En wij in 
gedachten met hem. Er stond niet in de regels 

dat het hele team tegelijk de vraag moest be-
antwoorden. De volgende post bleek volgens 
onze verbazing en vreugde post 4 te zijn. Wij 
bleken toen als laatste starter een groot aantal 
teams te hebben ingehaald. Helaas ging het bij 
deze estafette niet om de snelheid... Bij post 4 
hebben we de tijd genomen om bij te tanken, 
door de goede verzorging met fruit en water. 
En geheel onverwachts , na continu hevige 
stortbuien, brak de zon door. We genoten 
van het mooie landschap in de Vlietlanden. 
Vanaf toen wisten we netjes de mooie route 
te volgen door Leidschendam en Voorburg 
richting clubhuis. Op elke post werden we als 
helden onthaald. En dat waren wij natuurlijk 
ook! Wisten zij veel dat we een eigen draai aan 
onze pijltjes route hadden gegeven. 

Doodse stilte
We werden door een grote menigte bij het 
clubhuis onthaald, waar de voorbereiding 
van de BBQ in volle gang was en een warme 
douche wachtte. Toen iedereen gearriveerd 
was zelfs groep 10 van de voorzitter volgde 
de prijsuitreiking. Heb je ooit een zaal vol stille 
Roadrunners gezien? Dat lukte Ed Reinicke bij 
de uitreiking van de eerste en tweede plaats 
van de estafette. Hulde aan team 6  het 
damesteam en Cor  voor hun overwinning. 
Ook voor Paula, want zij heeft als enige de 
35 km geheel rennend afgelegd. Ons team 
werd verrassend 4e! We sloten af met een 
heerlijke BBQ waar veel mensen bij aanwezig 
waren. Lekker vlees, salade, leuke muziek, 
lekker dansen én nog steeds droog. Zeker voor 
herhaling vatbaar.

Groep 13 bestond uit: Hilde Eugelink, Yonina 
ter Mors, Daniëlle Lubberts, Pippa Gilbert, 
Sanne de Groot, Mirjam Graat, Sandra van den 
Berg en teamcaptain John Kroft.

Fo
to

: P
ie

te
r 

de
 G

ra
af



HOT ROAD REVIEW18 UIT DE COMMISSIE

Van trainer tot trainingen:
de Technische Commissie regelt het
De technische commissie regelt alles rondom trainers en trainingen. Daar vallen ook 
de beginnerscursus en de Hague CPC Runners onder. De commissie wordt gevormd 
door vrijwilligers. Hieronder stellen zes leden zich voor. ‘De TC kan ervoor zorgen dat 
er gezond getraind en goed gepresteerd kan worden,’ zegt een van hen.

Nienke Oosterhoff
Om in een mooie omgeving aan mijn 
conditie te werken en nieuwe mensen te 
ontmoeten ben ik lid van de Hague Road 
Runners geworden in juni 2012. Bij de 
bevestigingsemail van mijn lidmaatschap 
las ik ook dat er vrijwilligers nodig waren 
binnen de vereniging. Ik heb daarop al 
snel contact gezocht met leden van de 
vereniging om te kijken waar ik mij kon 
inzetten.

Na een gesprek met Ed Reinicke startte 
ik in september 2012 met de begin-
nerscursus om te assisteren tijdens of na 
de trainingen vanuit mijn achtergrond 
als sportpodoloog en fysiotherapeut.
Daarnaast notuleerde ik bij de TCverga-
deringen en hield ik de agenda bij.

Ik loop nu bijna een jaar op de dinsdag en 
donderdagochtend, een vaste groep 
lopers van verschillende leeftijden en 
tempo’s. Deze groepen vertegenwoordig 
ik graag binnen de TC. Daarnaast hoop ik 
dat de TC ervoor kan zorgen dat er gezond 
getraind en goed gepresteerd kan worden 
door alle leden binnen de vereniging, 
waarbij we altijd feedback kunnen gebrui-
ken vanuit bestuur, trainers en natuurlijk 
de lopers zelf. Nu weten jullie ons te 
vinden!

Han Elkerbout
Inmiddels ruim 20 jaar lid van the Hague 
Road Runners. In deze tijd ben ik twaalf 
jaar assistenttrainer en dertien jaar 
bestuurslid van de Stichting Wegatletiek 
van the Hague Road Runners geweest 
alsmede één van de oprichters van de 
Royal Ten. Momenteel ben ik vicevoor-
zitter van de Club van Honderd, een 
Stichting die the Hague Road Runners 
financieel ondersteunt. Verder doe ik 
werkzaamheden voor de accommodatie 
en onderhoudscommissie. Sportief gezien 
loop ik op maandag- en woensdagavond 
en zondagmorgen.

Sinds oktober 2013 ben ik toegetreden 
tot de TC, waarin ik als specifieke taken 
het materiaalbeheer en de financiën voor 
mijn rekening neem. Mijn doel is om een 
bijdrage te leveren aan de beleidsplannen 
van de vereniging en een schakel te zijn 
tussen trainers, leden en bestuur van the 
Hague Road Runners.

Ik ben te allen tijde aanspreekbaar voor 
trainingstechnische zaken bij the Hague 
Road Runners.

Eric Walther
In 2005 ben ik lid geworden van the 
Hague Road Runners via de ZaterdagOch-
tendTrainingen en vanaf 2008 trainer van 
een leuke enthousiaste groep lopers die 
traint voor 10 km wedstrijden.

Sinds deze zomer ben ik toegetreden 
tot de TC met als taak het beheer van 
trainings materialen, maar belangrijker 
nog vind ik het behartigen van de belan-
gen van de trainers en natuurlijk ook de 
lopers die op donderdag trainen.
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Ed Reinicke
Na een aantal jaren meegedaan te 
hebben met de CPC-trainingsgroepen ben 
ik in 1994 lid geworden van deze mooie 
vereniging. In 2007 heb ik mijn trainersdi-
ploma gehaald en ben ik trainer geworden 
van de groep waar ik toen al jaren in liep. 
De groep bloeit als nooit tevoren met veel 
nieuwe en vaak jonge lopers en loopsters. 

Als trainer moet je veel energie en 
enthousiasme in je groep steken maar de 
energie en voldoening die je ook weer uit 
haalt is enorm. Een jaar of vier geleden 
ben ik lid geworden van de TC en inmid-
dels voorzitter. Ik heb gelukkig een aantal 
zeer goede mensen om mij heen die heel 
veel werk voor de TC verzetten.

Zelf heb ik nog een drukke baan waarvoor 
ik drie tot vier keer in de week naar Zeist 
op en neer rij. Het is dus soms passen 
en meten om alles voor elkaar te krijgen 
maar ik vind het belangrijk om als vrijwil-
liger iets voor de vereniging te betekenen.

Als voorzitter heb ik veel contact met 
het bestuur maar ook met trainers en 
leden. The Hague Road Runners maken 
een belangrijk deel uit van mijn dagelijks 
leven, ik zou dit niet meer willen missen. 

Hans Zuurmond 
Ik ben al meer dan 25 jaar lid van bij The 
Hague Road Runners en al meer dan 25 
jaar actief in de organisatie van de CPC 
runners (voormalige ZOT). Op dit moment 
loop ik vanwege een blessure bij Ton 
Bakhuis (hersteltrainingen op maandag 
en woensdagavond). Normaal gesproken 
loop ik in de groep van Ed Reinicke.

Binnen de Technische Commissie (TC) 
ben ik aanspreekpunt voor alles wat met 
opleidingen en bijscholing van trainers 
te maken heeft. Ik ben te bereiken via 
emailadres hanszuurmond@hotmail.nl.

Izaak Luteijn
Sinds 1987 ben ik lid van de HRR. In 2006 
heb ik mijn trainersdiploma behaald. Ik 
geef op maandag en woensdagavond 
training aan een groep en op dinsdag- en 
donderdagochtend aan een tweede groep 
HRRleden. Verder zit ik in het bestuur 
als wedstrijdsecretaris en als afgevaar-
digde van het bestuur in de technische 
commissie.

Binnen de TC vallen mijn taken deels 
samen met het wedstrijdsecretariaat. 
Naast de maandelijkse TCvergaderingen 
plan ik de wedstrijden die mee tellen voor 
het clubkampioenschap, zorg voor de 
uitreiking van de prestatie bekers tijdens 
de ALV. Binnen de TC houd ik het overzicht 
bij met de trainers, zowel op het bord in 
het clubhuis als op de website.

Ook ben ik een van de organisatoren van 
het 1 van de 4 circuit, de Clingendaelcross 
en de HRRTimetrials en loop ik als 65
plusser nog regelmatig wedstrijden.

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

Contact: 
tc@hagueroadrunners.nl

Voorzitter Ed Reinicke : 

‘The Hague Road Runners 
maakt een belangrijk

deel uit van mijn
dagelijks leven’
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ORGANISATIE
THE HAGUE ROAD RUNNERS

THE HAGUE ROAD RUNNERS
Groenendaal 11
2244 BK Wassenaar 070328 1025
www.hagueroadrunners.nl

BESTUUR
Toon de Graauw (voorzitter) 062954 0931
Paulien Wijnvoord (secretaris), Roel 
Gort (commissies), Izaak Luteijn (wed-
strijdsecretaris), Willem van Prooijen 
(penningmeester)

TECHNISCHE COMMISIE
Ed Reinicke (voorzitter) 0651836876

TRAINERSCORPS
Ton Bakhuis, Carla van Beelen, Albert 
Beekhuizen, Ronneke Borsboom, Barbara 
van Gessel, Pieter de Graaf, Jos de Graaf, 
Annie van Heiningen, Marc Hornung, Ben 
van Kan, Peter Kempkes, Erik Kerklaan, 
Izaak Luteijn, Wim Moolhuysen, Frans 
Perdijk, Ed Reinicke, Terry Roel, Jan Ruigrok, 
Marlene du Toit, Eric Walther, Ed Zijl. 

PARAMEDISCH CORPS
Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg 065111 0224

Masseurs:
Trudy de Lange 064215 0679
Josien van Gorkum  064032 1275
Peter Hoek 061419 0914

Vertrouwenspersoon:
Caroline van Enst 062386 8104

LEDENADMINISTRATIE
Willem van Prooijen 065327 9426 
E: ledenadministratie@hagueroadrunners.nl
Aanmelden: via website of tijdens 
trainingen (bij trainers Ben van Kan, Ed Zijl of 
Izaak Luteijn).
Afmelding vóór 1 november bij de leden-
administrateur. Contributiebetalingen op 
INGbank 2636075 t.n.v. HRR Contributie.

CLUB VAN 100
Ben Hermans (voorzitter) 070347 3873 
Rabobank Den Haag en omgeving 
rekening 14.01.58.235

BARCOMMISSIE
Jan Willem Six (voorzitter) 0625177102

COMMUNICATIECOMMISSIE
Ondine Gort (hoofdredacteur) 068173 8411 
Peter Wisse (webmaster) 061753 1347
E: webmaster@hagueroadrunners.nl

CLUBKLEDING
Ed Zijl 062309 5534

Geef de pen door
Veel hardlopers kennen alleen de HRR-leden uit hun eigen loopgroep. Met deze nieuwe 
rubriek laten we je kennismaken met andere lopers.

Door: Els Trotsenburg

Al lang lid van de HRR?
Jazeker. De ledenlijst leert ons dat ik al lid 
ben sinds 1998. Maar daarvoor liep ik al sinds 
begin jaren ‘90 mee als ZOTTER.
Samen met mijn echtgenoot Nico ben ik ooit 
gestart op de zaterdagmorgen. Naast onze 
sportactiviteiten in Sporthal Essesteijn, bad-
minton en zaalvoetbal (Nico), wilden wij graag 
wat conditie opdoen in de buitenlucht. En dat 
lukt prima bij HRR. Clingendael, Haagsche Bos, 
de duinen, Scheveningen, de Horsten, een 
geweldig wandelgebied.

Bij welke trainer loop je? Oftewel: waar in 
de kantine kunnen we je vinden?
Tegenwoordig wandel ik. Vele jaren heb ik 
gerend maar mijn gewrichten (o.a. de knie) 
laten mij in de steek. 
Ik wandel in de groep van Rodi Druif, een 
geweldige trainer die binnenkort wordt 
opgevolgd door een trio nieuwe trainers. 
Respect voor Rodi en succes voor de nieuwe 
trainers. Wij zitten, als groep, aan de kant van 
de bestuurskamer en na de training wordt het 
vaak nóg gezelliger. En het misverstand dat 
wandelen geen energie kost, vergeet het maar! 
Na de training calorieën aanvullen, dat moet.

Heb je voor je komst bij HRR aan sport 
gedaan?
Ja, in mijn jeugd turnde ik veel. Daarnaast 
wekelijks naar een gymclub, tennis en badmin-
ton. Ook paardrijden was een aantal jaren een 
passie van mij. De laatste jaren beperk ik me 
tot wandelen, fietsen en zwemmen.

Mogen we iets meer weten van je 
privéleven?
Ja hoor. Ik ben al ruim 36 jaar getrouwd met 
Nico. Wij hebben twee kinderen en inmiddels 

4 kleinkinderen. Ik ben geboren en getogen in 
Voorburg. Wij wonen al sinds 1981 in de wijk 
Essesteijn te Voorburg.

Wij (Nico en ik) zijn dagelijks bezig met de 
opvang van onze kleinkinderen, onze grootste 
hobby. De jongste is één en de oudste is drie 
jaar. Dus ook dat zorgt voor de noodzakelijke 
lichaamsbeweging. Jullie kunnen ons vinden 
in speeltuinen, kinderboerderijen, parken, 
zwembaden, fietsend en wandelend. 

Wat vind jij zo leuk aan HRR?
Met prettige herinneringen denk ik (wij) terug 
aan de beginjaren ’90. Hardlopen in (alweer) 
een gezellige groep van Henk Hoogeveen 
(met o.a. zijn vrouw Sonja). Henk, een gepas-
sioneerde trainer die mij wist te motiveren 
en mij op een goed loopniveau bracht. Parijs, 
Kopenhagen, Apeldoorn, Rotterdam. Waar 
zijn we niet geweest?

Daarnaast is het leuk om verschillende mensen 
te ontmoeten in alle leeftijdsklassen. Om deel 
te nemen aan het jaarlijkse trainingsweekend. 
Op mooie plekken te komen en dagelijkse 
dingen te delen met loopvrienden en -vrien-
dinnen. En natuurlijk onder het genot van een 
hapje en een drankje (wijntje). 

En dan natuurlijk de feestjes en partijen. Altijd 
een feest en vaak georganiseerd door een 
grote groep vrijwilligers, Respect daarvoor. 
HRR, voor mij inmiddels een gezelligheidsclub. 
Minder gericht op mijn prestaties, meer op 
plezier!

Aan wie geef je de pen door? 
Ik geef de pen graag door aan Sylvia Kuiper, 
uit de groep van Ton Bakhuizen. 
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