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Van de redactie

Zomer
Een zomers nummer moet het worden. 

Dat was de gedachte van de redactie.
Vol warme loopjes en zomerse plaatjes. 
En warme loopjes zijn het tot nu toe 
geworden: het begon met de CPC op 
9 maart, de eerste warme dag van het jaar. 
De Marathon van Rotterdam in april, de 
Marathon van Leiden en tot slot de Royal 
Ten in mei. Het waren allemaal zonnige 
dagen met heerlijke temperaturen. Dat er 
nog vele van dit soort dagen mogen komen.

Over de Royal Ten gesproken: dit jaar deed 
weer een record aantal lopers mee (4.500) 
en is het parcoursrecord met vier seconden 
verbeterd van 28.011 naar 28.07. Het 
Haagse kampioenschap is daarmee een feit. 
250 vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat 
wij als club zo'n mooie loop kunnen blijven 
organiseren. Dat is een compliment waard.  

'Zit jij al in een team voor de Hot Road 
Race?' werd tijdens de laatste training aan 
mij gevraagd.
Ik was compleet verrast, ik werd zomaar 
voor een team gevraagd! Nee, ik zat nog 
niet in een team dus ben meteen ingelijfd. 
Zaterdag 13 september is de grote dag. 
Mocht je nog geen team hebben, formeer 
er zelf een, de intekenlijst hangt in het 
clubgebouw. Na de race is het feest!
Mediterraan buffet, voetjes van de vloer 
en een verrassingsoptreden. Wees erbij! 
De redactie heeft in ieder geval haar 
vakantieplanning erop aangepast en is erbij.

Heeft onze voorzitter een lange adem? 
Wie traint er hardlopers in Gambia? Bij 
wie moet je zijn als je een blessure hebt? 
Wie loopt er met stokken en komt toch 
te vallen? En over zomer gesproken: wie 
houdt de tuin van de club zo mooi bij? Je 
leest het allemaal en nog veel meer in dit 
nummer. Veel leesplezier en een lekkere 
warme, zonnige loop- en wandelzomer 
toegewenst!

Ondine Gort
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Ademen zorgt voor de broodnodige zuurstof-
toevoer als brandstof voor de spieren. Als je 
veel en regelmatig traint schijnt het zo de zijn 
dat de spieren een geheugen ontwikkelen 
dat bij trainingen weer actief wordt en ook 
signalen afgeeft over je manier van adem-
halen. Natuurlijk zijn er boeken en artikelen 
gepubliceerd over ademhalen, soms genoemd 
'verademing'. 

Overigens kent onze stad een recreatie- en 
sportpark, met de naam 'de verademing'. 
Het ligt op de locatie waar tot de jaren ‘90 de 
vuilverbranding van onze stad stond. Na jaren 
van protest van de buurtbewoners werd de 
vuilverbranding gesloten. Een verademing voor 
de buurtbewoners en alle Hagenaars. 
Als je met Ton, de hersteltrainer van onze 
vereniging, meetraint en hij loopt naast je, dan 
loop je de kans dat hij een opmerking over je 
manier van ademhalen maakt. Hij maakt je 
erop attent dat op een goede ritmische manier 
in- en uitademen het trainen vergemakkelijkt. 
Kortom, bewust met je ademhaling bezig zijn 
tijdens het lopen kan bijdragen aan je presta-
ties en ook aan je loopplezier.

Voor het besturen van een vereniging is een 
lange adem evenzo belangrijk. Er zijn natuurlijk 
dagelijkse dingetjes die aangepakt en opgelost 
moeten worden. Maar zaken van lange termijn 
doen zich ook voor. Zo is het van groot belang 
een gezond financieel beleid te voeren en geen 
uitgaven te doen waardoor verliezen ontstaan. 
In vergelijking met andere sportverenigingen 
staan wij er goed voor. Ons ledenaantal blijft 
op peil en met de contributie en barinkomsten 
kunnen we de begroting sluitend houden. Dit 
dank zij onze penningmeester die ook dit jaar 
weer op de laatste Algemene Ledenvergade-
ring het boekjaar 2013 met een positief saldo 
wist af te sluiten. 

Een lange adem hebben we ook nodig om de 
aanvraagprocedure voor de uitbreiding van 
ons clubhuis te overleven. In december 2013 
hebben we de suggestie van de wethouder 
Ruimtelijke Ordening van de gemeente  
Wassenaar gevolgd en een bouwaanvraag 

ingediend. Wederom kregen we in januari te 
horen dat het aantal vierkante meters bouw-
oppervlak van de uitbreiding -slechts 76 m² 
deze keer- niet acceptabel was. Wat bleek: de 
afdeling Stedenbouw van Wassenaar hanteert 
nog steeds het aantal vierkante meters van het 
bouwoppervlak uit 1984! Terwijl begin jaren 
‘90 het oude clubhuisje is uitgebreid met de 
bestaande bebouwing tot ongeveer 500 m². 
Deze maand juni gaan de voorbereidingen 
voor herziening van het bestemmingsplan 

van start. We gaan ervan uit dat nu het juiste 
aantal vierkante meters wordt opgenomen. 
Is dit niet het geval, dan moeten we meteen 
met een bezwaarschrift aan de gang. Daarna 
komt pas weer de aanvraagprocedure van 
het bouwplan aan de orde. Een lange adem 
hebben is hier figuurlijk aan de orde.

Toon de Graauw
Voorzitter
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Lange adem
Wegatleten hebben een lange adem. Niet letterlijk maar figuurlijk, alhoewel het eerste ook wel van toepassing is. Er zijn vele 
gezegden en uitdrukkingen over het hebben van een lange adem, maar in geen enkele daarvan komt hardlopen voor.

6e Lustrum: 13 september, zet hem in je agenda!
 
Een lustrum van je vereniging mag niet geruisloos en onopgemerkt voorbijgaan. Wij, The 
Hague Road Runners, doen dat ook niet. De lustrumcommissie is de afgelopen weken 
samengesteld en heeft de contouren voor het lustrumfeest geschetst. De datum is 
zaterdag 13 september 2014. We beginnen deze dag met de 2e Hot Road Race (zie ook 
elders in dit nummer). Je kunt je nu al inschrijven. In het clubhuis hangt een intekenlijst.

Na de prijsuitreiking rond 18.00 uur biedt het bestuur jou en je partner een  buffet aan. 
Na het buffet zal om 20.00 uur het feest losbarsten! In de maand augustus krijg je meer 
informatie over deze feestelijke dag via onze nieuwsbrief.

V.l.n.r. Meilan Chung, Liesbeth Brama, Han Elkerbout, Yvonne Telgen, Toon de Graauw, Roel Gort
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’Je moet goed gebruikmaken van de poles. 
Je hoort ze met enige kracht in te zetten 

om er de maximale snelheid uit te halen. Ja, 
dat levert wel eens spierpijn op. Zeker in het 
begin. Het is een workout voor de upper body. 
Door poles te gebruiken werk je meer met je 
armen, met je lichaam en belast je je benen 
minder.’ Trainster Carla van Beelen doet het 
voor als we het viaduct over de Landschei-
dingsweg opgaan. ‘Bijkomend voordeel is dat 
je meer verbrandt. Het is goed voor je.’

Nordic Walking als workout
Ploegen door zacht zand
‘Ik ben kapot.’ Zo, daar staat het. Hiermee heb ik direct mijn belofte ingelost aan de 
Nordic Walking-groep. Ik had toegezegd - als schrijfster van deze reportage - er eerlijk 
voor uit te komen: Nordic Walking is niet zomaar een beetje slenteren, het is een 
workout.

Foto: Gerard Wessel

Het is een prachtige zomerse zaterdagochtend. 
Klaprozen bloeien in de berm van TNO. We 
lopen met z’n achten, toevallig allemaal 
vrouwen.

‘Als mensen voor het eerst meelopen geven 
we ze een paar leenstokken mee. Dan 
kunnen ze voelen hoe het gaat. Ik raad aan 
om daarna poles te kopen met afneembare 
handgrepen. Dat is gemakkelijk voor de rek- en 
strekoefeningen.’

Carla en Terry
In 1998 liep Carla de Haagse Konmarathon. 
Drie jaar daarna New York, maar dat ging al 
niet soepel meer. ‘Mijn knieën deden zeer en 
toen leek Nordic Walking me wel wat.’ In 2001 
nam ze, samen met Terry Roel, deel aan de 
pilottraining Sportief Wandelen van de KNAU. 
‘We hadden de tijd mee. De KNAU promootte 
wandelen. Daarna ontstond behoefte aan 
meer. Nordic Walking zat in de lift. Dat werd 
ons doel.’ 
Carla en Terry, samen trainen ze de Nordic 
Walking-groep. ‘We splitsen de groep als 
het nodig is in een snelle en een langzame. 
Eigenlijk precies wat de hardloopgroepen ook 
doen. Dan komen we later weer bij elkaar en 
gaan we als een groep weer terug naar de 
club. We geven instructies over de telgang en 
de stokafzet. Dan vragen we om je op één kant 
te concentreren. En blijkt dat de ene kant altijd 
lastiger is dan de andere.’ Vandaag is Terry er 
niet bij. Ze is op vakantie. Als Carla merkt dat 

Nordic walkers krijgen instructies over telgang en stokafzet
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een aantal dames achterop raakt wacht ze bij 
de afslag naar de watertoren tot ze er weer bij 
zijn. 

Kruisbestuiving
Iedereen heeft wandelschoenen aan en bijna 
iedereen loopt met stokken. José (64) en Olga 
(42) zijn zo in gesprek dat ze de voorbijgaande 
fietsers naar het strand nauwelijks opmerken. 
Olga is docent aan de Haagse Hogeschool en 
geeft les in wat Joke doet: facility manage-
ment. ‘Nog even,’ zegt José, ‘en dan ga ik met 
pensioen. Ik heb nog vreselijk veel te doen 
voor het zover is, maar zodra ik klaar ben ga ik 
ook meelopen met de ochtendwandelgroep.’ 
Dat is opvallend: veel Nordic Walkers wande-
len of hebben gewandeld bij de dinsdag- en 
donderdagochtendtrainingen (Conditio). Carla: 
‘Ik probeer zelfs voorzichtig weer hard te lopen 
tijdens die ochtendtrainingen.’

De mannen
Sylvia (62): ‘Ik zat altijd maar op de bank, 
terwijl mijn man voor marathons trainde -en 
nog steeds- bij de groep van Frans Perdijk. 
Toen ik hoorde dat de club een Nordic 
Walking-groep begon heb ik me aangemeld. En 
nu vind ik het leuk om ergens te lopen: om een 
dagje weg te zijn. Met de trein ergens heen, 
wandelen en dan weer met de trein terug.’ 
José is ook via haar hardlopende man bij 
Nordic Walking terechtgekomen. ‘Het is lekker 
gezellig, zei hij, en dat is het ook.’ En ook Olga 
kwam via haar hollende man in de groep 
terecht. Zij vond dat de trainingstijden bij de 
HRR beter uitkwamen dan die van de club van 
haar echtgenoot, dus ging zij hier en bleef hij 
daar. ‘Toen ik zwanger was van de tweede 
kreeg ik last van mijn rug. Met Nordic Walking 
kan ik die zwakke plek goed ontzien.’

Glad beton 
Inmiddels zijn we de watertoren voorbij en 
slaan we bijna af naar de hoge trap als een 
oudere heer voorbij fietst: ‘Zo dames, op 
naar het noorden? ‘ Carla: Die hebben we al 
een héle tijd niet meer gehoord.’ En ze roept 
de man nog na: ‘Heb je er last van?’ Aan de 
voet van de hoge trap is aan elke kant een 
waarschuwingsbordje aan een paal geslagen: 
PAS OP – beton is glad. Nog geen twee meter 
verder glijdt iemand uit. Ik! Shit… Ik moest al 
de pas erin houden en nu dit.
Er komen wat boterhammen tevoorschijn en 
de trainster haalt een zak zuurtjes uit haar 
rugtas. Die laatste wordt gedeeld. Terwijl ik 
opschrijf wat Carla meedraagt - een mobiel, 
aluminium deken, EHBO-tasje én de snoepjes 

- vraagt Tiny (71) bijdehand: noteer je onze 
tijden, of zo? 
That’s it, denk ik, en stop mijn bloc en pen 
weg en concentreer me op het lopen door het 
mulle zand. Het is een zwaar parcours. Carla 
komt naast me lopen: ‘Dat bedoel ik nou,’ zegt 
ze, ‘al die hardlopende echtgenotes weten wat 
sporten is en snappen hoe goed bewegen voor 
je is…’

Zand
Zweetdruppeltjes glinsteren op het voorhoofd 
van Tiny. Poles vindt ze gedoe, zegt ze, maar 
het is ook lastig met haar schouderblessure. 

Ze vertelt dat ze lange afstanden wandelt: de 
vierdaagse. Je kunt het aan haar pas zien. Vast 
en solide. Ze is een van de snelsten van de 
groep – zonder stokken.
De groep loopt op zaterdag twee uur en soms 
langer. Meestal vanaf de club, maar soms ook 
vanaf een andere plek: het Zwarte Pad of Hotel 
Duinoord aan de Wassenaarse Slag. ‘Je doet 
er langer over om ergens te komen dan met 
hardlopen,’ zegt Carla.

Op de boulevard worden de schoenen uitge-
schud, gaan de drinkflesjes rond. Erna (50) 
liep eerst hard bij de ZOT, maar ‘deze activiteit 
past beter bij me.’ Ze doelt op Nordic Walking. 
‘Ik ben er beter voor gebouwd’ voegt ze 
lachend toe. Maar dan weer serieus: ‘Net als 
bij hardlopen kom je door de beweging in een 
lekkere flow.’
Op de terugweg maak ik me druk: straks moet 
ik míjn hardloopgroep gaan vertellen dat ik 
gevallen ben met w.a.n.d.e.l.e.n! En ja, aan 
het einde bij TNO, waar we even rekken en 
strekken, laat ik me ontvallen dat ik kapot ben. 
Nordic Walking gaat in je liezen zitten. (tvdg)

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

Wandelen en Nordic Walking op de club 
Maandagavond start 18.45 wandelen (trainer Kiek de Vreught, Cees Rib)
Dinsdagochtend start 9.30 uur wandelen (olv Jean Beeren)
Woensdagavond start 18.45 wandelen (trainer Kiek de Vreught, Cees Rib)
Donderdagochtend start 9.30 uur wandelen (olv Jean Beeren) 
Donderdagavond start 19.00 uur Nordic Walking (trainer Carla van Beelen, Terry Roel)
Zaterdagochtend start 9.15 uur Nordic Walking (trainer Carla van Beelen, Terry Roel)
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Pijn, planken en core strength 
Over de HRR-blessuregroep
Wat doe jij als je geblesseerd bent? Wachten tot het over is of tanden op elkaar en 
gewoon doorgaan? Ton Bakhuis (50), trainer van de blessuregroep: ‘Bouw eerst een 
sterke romp op en ga dan pas hollen’.

Niet alleen BN’ers zijn gevallen voor de 
zogenaamde schoolboy-scheiding, ook 

onze eigen HRR-trainer Ton Bakhuis heeft zijn 
haar in de trendy look. Ton ziet er picobello uit. 
Niet alleen kleedt hij zich met zorg, ook 
de soepele manier waarop hij hardloopt is 
 jaloersmakend. Uitgerekend híj gaat vanaf 
1 juni 2014 de blessuregroep trainen. Tijd dus 
om te vragen: Wat heb jij met geblesseerde 
lopers? 

Zonder na te denken geeft hij een obligaat 
antwoord. ‘Ik vind het nou eenmaal leuk om 
mensen die geblesseerd zijn te helpen.’ 

Ja, en?
‘Ik heb een opleiding blessurepreventie 
gedaan en ben sporttherapeut.’ 
Het lijkt een zware dobber te worden om Ton 
aan de praat te krijgen. Maar na nog wat holle 
frasen en een slok koffie in het clubhuis komt 
hij los. ‘Het is geen kunst om een marathon te 
lopen, maar om heel te blijven is een opgave.’ 

Je reageerde direct met ‘leuk’. Wat is er nou 
zo leuk aan… kneuzen trainen? 
Daar gaat het helemáál niet over! Ik werk met 
atleten. Om atleten die net een iets mindere 
techniek hebben. Om hardlopers die bijvoor-

beeld net achter de wedstrijdgroep blijven 
hangen, omdat ze iets fout hebben aange-
leerd. Want het trainen van geblesseerden 
is ook kijken waarom iemand geblesseerd is 
geraakt. Het gaat over stijl, over techniek, over 
voorkomen: dát vind ik leuk.

Kun je een voorbeeld geven?
Ik heb een loopster die een chemokuur 
ondergaat. Ik begeleid haar tot ze weer fit is: 
van wandelniveau tot hardlopen. Een andere 
loopster is na haar zwangerschap teruggeval-
len en ik help haar er weer bovenop, tot ze 
uiteindelijk weer terug kan naar haar eigen 
groep. De blessuregroep is voor atleten die 
nog iets willen presteren.

Waarom die fascinatie om mensen te helpen?
Ik was zelf atleet. Bij Sparta heb ik een 
baancarrière opgebouwd. Ik deed mee aan de 
Nederlandse Kampioenschappen 800 meter 
indoor. Dat was te gék. Twintig jaar was ik lid 
van Sparta, daarna ben ik overgestapt naar de 
HRR. Waar ik alweer vijftien jaar train. Maar 
op mijn veertigste sloeg het noodlot toe. Een 
hersenbloeding. Ik zat aan de koffie op mijn 
werk en toen - paff. Opeens was het gebeurd. 
Het gevolg van de TIA was dat ik verlammings-
verschijnselen aan de rechterkant van mijn 
lichaam had.

Wat vreselijk. Had je het ook in je gezicht?
Ja, ook in mijn gezicht. Ik heb bijna drie jaar ge-
revalideerd bij Dannis, de HRR-fysiotherapeut 
die toen een praktijk had op de Pletterijkade in 
Den Haag. Omdat ik zo’n goede conditie had 
herstelde ik redelijk goed, maar ik zal mijn 
leven lang heel veel medicijnen moeten slikken.

Hoe liep je die hersenbloeding op?
Ik heb een niet goed functionerende hartklep 
– dat heeft veertig procent van de mensen – 
maar door extreem trainen ontstond een ver-
stoorde bloedsomloop die bloed vermengde. 
Met alle gevolgen van dien. Ik probeerde door 
te trainen, maar de tijden liepen terug. Het 
echte hardlopen ging niet meer. 

En toen moest je wat anders bedenken?
Precies. Ik was leidinggevende geweest en 
vond het een uitdaging om het beste uit 
mensen te halen. Naast mijn werk ben ik toen 
een driejarige opleiding tot sportmasseur bij 
Ron Molders in Rotterdam gaan volgen. Hij is 
een goeroe op dat gebied. En om me verder te 
ontwikkelen heb ik bij Toine van de Goolberg 
(een ex-topatleet) een opleiding tot herstel-
trainer gevolgd.

Maar wat zijn dat dan eigenlijk, 
hersteltrainingen?
Ik volg het principe van de rehaboom. Dat 

Ton Bakhuis

‘Het is geen kunst om een 
marathon te lopen, maar om 
heel te blijven is een opgave’
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sures kun je niet wegwrijven. Als je weer op de 
been bent start je met een hele rustige inter-
val, 5 x 200 meter en tussendoor wandelen. 

Dat klinkt te eenvoudig. Wat gaat er meestal 
fout?
Mensen trainen te lang. Door te lange 
duurlopen raakt het lichaam uitgeput en zakt 
de techniek weg. Daar kun je natuurlijk wel 
wat aan doen. Minder lang lopen en je laten 
masseren. Kijk, met massage herstel je sneller 
en voel je je fitter.
Ik zie lopers relatief makkelijk honderden 
euro’s uitgeven aan een uitrusting: mooie 
loopschoentjes en een trainingspak, maar zes 
euro besteden aan een massage vinden ze 
zonde. Dat vind ik een verkeerde investering. 
(tvdg)

Dus looptechniek is belangrijk. Wat voor 
advies kun je meegeven aan hardlopers van 
de club?
Nou, je ziet gelukkig dat steeds meer trainers 
loopscholing opnemen in hun trainings-
schema’s. Op het grasveldje voor het clubhuis 
zie ik renners yoga-achtige bewegingen doen: 
planken, rug- en buikoefeningen, dat soort 
dingen. Dat is goed. Om blessures te voorko-
men is het noodzakelijk om core strength op te 
bouwen. Door core strength-training ontwikkel 
je een sterke romp van waaruit alle bewegin-
gen van het lichaam beginnen. Dus éérst een 
sterke torso en dan gaan hollen…

Core strength is om blessures te voorkomen, 
maar wat als je een kwetsuur oploopt? 
Wat dan? 
Met je been in de sloot. Afkoelen, icepack erop 
en rust geven. Masseren heeft geen enkele zin. 
Massage is om afvalstoffen weg te halen, om 
vermoeidheid weg te halen, maar een bles-
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Sneller herstellen
Voor de geblesseerde hardlopers die 
op de club - zo goed en zo kwaad als 
het gaat - doorgaan of al langer thuis 
zitten, is de oplossing nabij. Vanaf 
1 juni 2014 traint Ton Bakhuis de 
nieuw opgerichte hersteltrainings-
groep. Tegelijkertijd is de sportmas-
sage-capaciteit uitgebreid. ‘Want,’ 
zegt Ton Bakhuis, ‘met massage 
herstel je sneller.’

Hersteltraining
Trainer Ton Bakhuis:

Maandagavond van 18.45 tot 20.00 uur
Woensdagavond van 18.45 tot 20.00 uur

Zaterdag van 09.00 tot 10.30 uur

Massage
(€ 6,- per behandeling van max. 20 min.)

Sacha Zijlmans:

Vrijdagochtend vanaf 10.30 
(om de week)

Trudy de Lange:

Maandagavond vanaf 20.30 uur 
Woensdagavond vanaf 20.30 uur

Peter Hoek:
Dinsdagochtend vanaf 10.30

Donderdagochtend vanaf 10.30

Ton Bakhuis:

Zaterdagochtend vanaf 10.30

Josien van Gorkum:

Woensdagavond alleen voor 
wedstrijdgroep

is een revalidatiemodel en een praktische 
leidraad voor sporthersteltrainers. De reha-
boom is een hulpmiddel waarbij stap voor stap 
de motorische grondeigenschappen – snelheid, 
kracht en uithoudingsvermogen – worden 
getraind. 

En wat betekent dat in gewoon Nederlands?
Dat je eerst let op de looptechniek en daarna 
pas gaat werken aan kracht en uithoudingsver-
mogen. Dat is precies het tegenovergestelde 
van wat we hier op de club van (beginnende) 
hardlopers zeggen: kom maar terug als je 
een uurtje achter elkaar kunt rennen. Wat 
dat betreft ben ik wel een roepende in de 
woestijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat het 
werkt.

'Eérst een sterke torso 
en dan gaan hollen…'

'ik ben roepende in 
de woestijn'
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Voorkomen is beter dan genezen
(Bijna) elke hardloper heeft wel eens last van een blessure. Pijnlijk, maar vooral lastig. 
Vooral als de genezing langer duurt dat je had gehoopt, vaak tegen beter weten in. 
Maar wist je dat het eten van specifieke voedingsproducten de genezing van je bles-
sure kunnen versnellen?

Het is algemeen bekend dat overgewicht 
slecht is voor een mens, maar zeker voor 

hardlopers. Benen, knieën, spieren doen 
hun uiterste best om elke stap of sprong op 
te vangen. Hoe zwaarder het gewicht, hoe 
heftiger de klap op spieren en pezen. Maar 
ook overgewicht door het innemen van te 
veel calorieën geeft een scheve verhouding 
tussen vetten en spieren in het lichaam. En dat 
veroorzaakt weer meer kans op ontstekingen 
en dus blessures die vervolgens weer minder 
snel genezen door het overgewicht. 

Genezen of voorkomen
Ontstekingen kunnen bijdragen aan het 
ontstaan van ziektes zoals astma, diabetes, 
hart- en vaatziekten, Alzheimer, artritis, 
depressies en kanker. Gelukkig zijn er voe-
dingsproducten die ontstekingsremmende 
eigenschappen hebben en die het herstel van 
blessures kunnen versnellen.
Een paar voorbeelden: blauwe bessen, aard-
beien, kiwi’s, maar ook olijfolie, aubergines en 
vissoorten als tonijn en makreel. 

Meer drinken
Goed om te drinken zijn zwarte en groene 
thee, rode wijn en bier. Helaas is meer dan 2 
glazen alcohol per dag weer slecht voor herstel 
en veroorzaakt het zelfs ontstekingen. 

Maar de belangrijkste ontstekingsremmende 
drank is water. Sporters moeten niet alleen 
veel water drinken om uitdroging tijdens 
trainingen en wedstrijden te voorkomen, maar 
water is ook belangrijk bij het reguleren van 
de lichaamstemperatuur. En voldoende water 
drinken schijnt zelfs te helpen bij gezond-
heidsproblemen als hoge bloeddruk, hoge 
cholesterol, artritis, het chronische vermoeid-
heidssyndroom, borstkanker, overgewicht, 
stress en depressie. 

Nog een ontstekingsremmend drankje is melk. 
Calcium en vitamine D in melk helpt om sterke 
beenderen te krijgen. Deze kwaliteiten zorgen 
er ook voor dat melk perfect is als je moet 
herstellen van een botbreuk. Daarnaast wordt 
het immuunsysteem versterkt, vermindert 
het ontstekingen en helpt het kanker te 
voorkomen.

Minder eten
Let op met het eten van voeding met veel 
proteïnes, zoals suiker, witte rijst, aardappelen, 
wit brood, verwerkte granen en voeding die 
veel omega-6 vetten bevat (zoals olie van 
sojabonen). Het veroorzaakt infecties aan de 
bloedvaten en geeft meer kans op problemen 
met de kransslagaders. En voor de bbq’ers 
onder ons: grillen en bakken van vlees op erg 

hoge temperatuur zorgt ervoor dat de proteïnes 
in vlees en kip beschadigd raken. Deze bescha-
digde proteïnes veroorzaken vaak ontstekingen. 

Voeding en drank die we innemen in de 
uren, dagen en weken volgend op een bles-
sure hebben een grote invloed op je herstel. 
Sommige voedingsmiddelen helpen om 
ontstekingen te bestrijden en zo het herstel te 
versnellen. Anderen stimuleren juist ontste-
kingen en veroorzaken daardoor niet alleen 
chronische pijnen maar ze vertragen ook de 
revalidatie. Het juiste dieet volgen kan dus ook 
op dit gebied je gezondheid vooruit helpen.

Wat tijd over? Test hier je kennis over hardlo-
pen: http://voorkomblessures.veiligheid.nl/
hardlopen/doe-de-test-hardlopen. (mvg)

Bronnen: 
www.optimalegezondheid.com
www.voorkomblessures.nl
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Twee 
minuten 

duurde de 
sprong door 
het luchtledige. 
Twee minuten 
waarin ik 
overeind en 
in beweging 
moest zien te 
blijven. Twee 
minuten, vier 
keer achter 
elkaar, met 

telkens twee minuten wandelen tussendoor: 
zo stond het op het schema dat ik had ge-
download. In de tweede week werden dit drie 
minuten, in week 3 vier minuten en in week 
4 vijf minuten. Vijf minuten! Meer verbaasd 
nog dan trots vertelde ik het mijn omgeving: ik 
kan vijf minuten achter elkaar hardlopen! Van 
schrik liet men zijn sigaret vallen.

Nooit goed
Columnist Rutger H. Cornets de Groot (groep Marc Hornung en trailrunner)

Het is alweer lang geleden. Niet eens in jaren, 
maar - hoe zal ik het zeggen- in kilometers. 
Inmiddels sta ik voor de vraag: wat nu? Hóe 
nu? Met welk doel? Want het mag duidelijk 
zijn: zonder doel wordt er niet gelopen. Mét 
doel daarentegen, en dan een goed doel, 
zweven we als vanzelf over de keien, opgetild 
door naastenliefde en liefdadigheid, om maar 
niet zómaar te lopen, voor niks, voor het lopen 
zelf... Want al die energie die in dat lopen 
wordt gestoken en dus aan de maatschappij 
wordt onthouden, dat is gewoon immoreel. 
Maar waar had ik het over.

Je grenzen verleggen. Van twee minuten naar 
vijf. Van je eerste vijf kilometer naar tien. Van 
de halve marathon naar de hele. En dan de 
hele over een bergkam, of over de Chinese 
muur, of dwars door de woestijn of over de 
Zuidpool. En dan, op een goede dag, na de 
zoveelste ultratrail, adventurerace of survival-
run door modder, ijswater en stroomdraden, 

hang je met spijkers aan een bergwand boven 
de peilloze diepte van het spoor dat je bent 
kwijtgeraakt.

En ineens weet je: dit had niets met grenzen 
verleggen te maken. Al die excessen waren 
evenzovele tekenen dat die grens allang was 
bereikt. Je was iets aan het bewijzen, maar 
je weet niet meer wat, of waarvoor, of aan 
wie – behalve dat er nooit een grens was, 
alleen maar een doel dat telkens opschoof. Het 
was nooit goed, maar altijd te weinig. En nu, 
hangend boven die afgrond, is het alsof je zelf 
bent verschoven, verlegd, 'verrückt' zoals de 
Duitsers zeggen. Geen übermensch die zichzelf 
overwon, maar een groteske parodie daarop, 
een hysterische robot die voldeed aan een eis. 

Meer columns: cornetsdegroot.com/rhcdg/

Mijn HRR is live 
Houd zelf je gegevens bij
Mijn HRR is live. Leden kunnen nu 
online hun eigen gegevens bijhouden en 
updaten!

Zo kom je op een 
mooie lenteavond nog 

eens wat tegen…
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Larissa Mulder, 16 jaar, groep Ed Zijl, liep de 5 kilometer
Waarom deed je mee? Het is lekker dichtbij, ik kan er zo op de fiets naartoe. Het is de vierde keer dat ik hem 
loop. Er hangt een leuke sfeer. Langs het parcours staan veel mensen die je aanmoedigen.
Hoe heb je je op de wedstrijd voorbereid? Ik train op maandag bij Ed en op zondag loop ik voor mezelf. 
Daarnaast zit ik op hockey en ben ik bijna elke dag wel aan het sporten. Ik loop nu een jaar of drie de vijf 
kilometer. Voor de wedstrijd in Leiden heb ik niet echt iets extra's gedaan.
En hoe ging het? Bij het inlopen merkte ik al dat het echt warm was. Ik mocht in het wedstrijdvak starten. Dat 
is fijn want er lopen veel mensen mee. In het wedstrijdvak sta je iets rustiger. Het lopen zelf ging minder goed 
dan ik had gehoopt. Ik liep wel lekker, maar door de warmte niet zo snel als ik had gewild. Ik heb net boven 
de 20:30 gelopen. Na afloop wel een mooie medaille gekregen. Maar ja, die kreeg iedereen!

Miranda Pronk, 47 jaar, groep Eric Walther, liep de halve marathon
Waarom deed je mee? Ik heb de CPC vaak gelopen, maar ben eerlijk gezegd niet kapot van delen van het 
parcours. Daarbij kwam ik net terug van vakantie, dus de CPC paste niet in mijn trainingsschema. Leiden is 
een mooi alternatief, leuke loop en mooi parcours. Ik had hem 25 jaar geleden als eens eerder gelopen.
Hoe heb je je op de wedstrijd voorbereid? Ik heb minder getraind dan ik wilde. Ik heb naast de gewone 
training drie maal een duurloop gedaan van een uur en drie kwartier. 
En hoe ging het? Ik ben onlangs geslaagd voor mijn diploma als gewichtsconsulente, dus ben heel bewust 
met de voeding voor, tijdens en na de wedstrijd beziggeweest. Maar vooral door het warme weer extra 
veel aandacht aan het drinken besteed. Ik heb voor de wedstrijd veel gedronken en had tijdens de wed-
strijd een 'camelbak' op, dat is zo'n rugzak met een slangetje voor water. Daarbij heb ik veel snelle suikers, 
zoals winegums genomen. Mijn doel was om de wedstrijd binnen twee uur te lopen, maar dat heb ik 
tijdens de loop snel losgelaten. Ik besloot te genieten van het parcours en publiek. Uiteindelijk heb ik iets 
over de twee uur gelopen, viel mij niet tegen!

Marion Huys, 41 jaar, groep Ben van Kan, liep de halve marathon
Waarom deed je mee? Sinds augustus 2013 train ik bij Ben. Door het trainen in de groep en met een 
strenge maar rechtvaardige trainer als Ben werd ik tot hogere prestaties uitgedaagd, wat zich uitte in het 
meedoen aan een aantal wedstrijden. Mijn doel was een halve marathon. Op de CPC heb ik mijn eerste 
gelopen. Vervolgens stond ik vol onbesuisde enthousiasme aan de start van de halve in Leiden.
Hoe heb je je op de wedstrijd voorbereid? Ik train drie per week bij Ben. In de periode tussen de CPC 
en Leiden had ik een aantal familiare verplichtingen waardoor ik vaker zelf getraind heb. Het geplande trai-
ningsprogramma van de club heb ik wel trouw gevolgd. In de week voor Leiden heb ik een paar wijntjes 
laten schieten om zo fit mogelijk aan de start te verschijnen.
En hoe ging het? Samen met het vertrouwde clubje en vele Haagse lopers ging ik in de vroeg ochtend 
op pad. Voor de wedstrijd nog even het startnummer halen en een laatste zenuwenplasje. De eerste 13 
kilometer liep ik heerlijk. Helaas kwam daarna de man met de hamer. De hitte bleek erg heftig. Het zuinig 
bewaarde gelletje was heerlijk en gaf een goede boost. Onderweg zorgden de inwoners van Leiden voor 
aangename verkoeling door watersproeiers en natte sponzen. De finish bleek de grootste verademing. 
n het koele biertje na afloop. Ondanks de hitte heb ik een snellere tijd gelopen dan bij de CPC. Ik ben trots 
op het behaalde resultaat!

Dick van der Klei, 50 jaar, groep Frans Perdijk, liep de hele marathon
Waarom deed je mee? De marathon van Leiden heeft niet alleen een mooi parcours maar is ook goed 
georganiseerd. Het is voor mij een mooi voorbeeld voor de marathon van Den Haag. Samen met Machel 
Nuyten van Sparta ben ik initiator en organisator van Den Haag marathon op 21 september a.s. 
(www.denhaagmarathon.nl). De organisatie van de marathon Leiden helpt en adviseert ons daarbij. Dit 
maakt het lopen van de marathon in Leiden voor mij extra speciaal.
Hoe heb je je op de wedstrijd voorbereid? Normaal train ik twee keer in de week. Op zondagochtend kun je 
me altijd op het strand vinden voor een duurloop van 20 tot 30 km. En ik probeer een maal in de week op de 
club te trainen. Ik heb me deze keer slecht voorbereid. Na een marathon in maart heb ik te weinig getraind. 
Hoe ging het? Door de slechte voorbereiding liep ik minder lekker dan anders. De eerste tien kilometers 
gingen slecht. Daarna ging het wel, maar na 33 km was het echt bikkelen. Ik ben gewend op het strand te 
lopen waar er altijd wel koelte van zee is. Nu liep ik kilometers door de polder met de zon vol op mijn kop. 
Overigens was het wel erg leuk om door het groene hart van Holland te lopen. Ik heb er hoe dan ook van 
genoten.

10 EROPUIT

Leiden Marathon
Een gezellige wedstrijd dichtbij huis. Dat is de Leiden Marathon. De redactie vroeg een aantal deelnemers hoe het ging.
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1984 – 2014
Dit jaar bestaat The Hague Road Runners dertig jaar. In deze 
tweede bijlage komt een aantal toppers van toen en nu aan 
het woord. Zij geven antwoord op de vraag: hoeveel zijn de 
(hardloop)tijden veranderd? Een bijlage over prestatie en 
recreatie. Over toppers, tijden en toekomst.

Lidnummer 112: Anne van Schuppen (53), de snelste van de club

‘Ik was blij toen ik me voor de Olympische 
Spelen kwalificeerde’
Een ontmoeting met Anne van Schuppen, de snelste hardloopster van de Hague Road Runners. Ooit! Ze haalde zestien keer een 
medaille op een nationaal kampioenschap. Deed mee aan wereldkampioenschappen op de halve marathon. Liep haar snelste 
marathon in 2.31.26 en kwalificeerde zich daarmee voor de Olympische Spelen. ‘De training ging boven alles, daar was ik heel 
serieus in.’

Tekst: Edmée Warneke (groep Mark Hornung)

1984: Anne van Schuppen was net terug uit de Verenigde Staten waar 
ze een aantal jaren had gewoond. Daar was ze in de wegwedstrijden 
gerold en wilde er graag mee verder. Daarom meldde ze zich aan bij de 
Hague Road Runners. Anne: ‘Als nieuwkomer in Den Haag kende ik nog 
weinig mensen, en kon zo naast het lopen ook interessante mensen 
ontmoeten. We hadden eerst nog geen clubhuis, maar dat maakte mij 
niet uit.’

En, heb je interessante mensen ontmoet? 
Ja, ik kon het goed vinden met Els Bloemen en Corrie van Egmond. 
Zij was iets ouder dan ik en zat vol verhalen. Ik had veel respect voor 
haar. Wij waren meestal de enigen die op zondagochtend een duurloop 
deden van twee uur.
Corrie van Egmond was heel bescheiden maar evengoed heel fanatiek. 
Wij hebben veel fijne momenten gehad, ook met haar toenmalige man 
Jan van Egmond. Helaas zijn beiden overleden.

Je hebt je man ook 
leren kennen op de club. In hoeverre is 
het voor jou belangrijk (geweest) dat hij nauw betrokken was bij 
jouw loopprestaties en training?
Ik vond het fijn dat hij zelf ook hardliep en atletiekfan was, al liep hij op 
een ander niveau. Hij heeft mij altijd begeleid en gesteund bij trainin-
gen en wedstrijden, dat gaf een extra prikkel.
Ik trainde in groep 1, de snelste groep van de HRR. Ik sloeg nooit een 
training over, ook al volgde ik later soms mijn eigen programma. 
De training ging boven alles. Ik wilde alles eruit halen en was daar 
heel serieus in.

Waar kijk je met een glimlach op terug?
In mijn tijd bij de HRR liep ik bij de training vaak als enige vrouw tussen 
de mannen van de groep. Aan de typisch Haagse grappen, die er 
onderweg werden gemaakt en de gezelligheid achteraf in het clubhuis, 
denk ik nog wel eens met een glimlach terug.

Heb je de club zien veranderen in de loop der jaren? 
Ik ben natuurlijk al een poos weg uit Den Haag. De club is veel groter 
geworden met veel meer groepen en trainers. Ik weet nog wel dat de 
voorzitter voor het begin van de training altijd op een stoel ging staan 
en even een praatje hield. Van Ton Vermolen kan ik mij dat nog herin-
neren. Ik weet niet of dat nu nog gebeurt, of dat dat niet meer kan met 
al die lopers.

Je bent nog altijd lid van de HRR? Waarom? 
Omdat ik benoemd ben tot erelid ben ik nog steeds verbonden aan de 
club.

Veel clubleden zijn recreantlopers; hoe kijk je daar tegenaan? 
Prima, niks mis mee, hoe meer mensen bewegen en daar lol in 
hebben, hoe beter. Dat is ook een landelijke trend, steeds meer lopers 
en een steeds lager niveau. Onze club is nooit echt een topsportersclub 
geweest.

Jouw loopcarrière is indrukwekkend. Op internet is veel over jouw 
prestaties te lezen. Op welke prestatie ben je trots? 
Ik was heel blij toen ik me voor de Olympische Spelen in Atlanta 
kwalificeerde. Dat deed ik tijdens de Rotterdam Marathon van 1996. 
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Lidnummer 225: 
Cees-Jan Rotgans (64), 
het ontdekte talent
Ik ben gestart met hardlopen, omdat mijn 
broers sneller liepen dan ik. Dat kon ik niet 
uitstaan! Uit pure ergernis en frustratie ben 
ik gaan joggen. Mijn trainingsrondjes rende 
ik om Huis Ten Bosch en het was de kunst om 
dat elke week sneller te doen. Wonder boven 
wonder lukte dat. Ik speelde toentertijd al wel 
basketbal en tennis. Elke week ging het een 
stukje beter. Zo ontdekte ik mijn talent.
In 1985, twee jaar na mijn eerste “Rondje 
rond de Koningin”, heb ik me samen met 
mijn toenmalige bovenbuurman Peter van 
Leeuwen aangemeld bij de HRR. Toen nog een 
club zonder clubhuis. De trainingen startten 
zondagochtend vanaf parkeerplaats Meijendel 
en woensdagavond vanuit Ockenburg. Voorzit-
ter Ton Vermolen was onze trainer en ik mocht 
beginnen in groep 4. Binnen 1 jaar -het ging 
snel- zat ik in groep 1: de wedstrijdgroep. 
De wedstrijdgroep werd getraind door Rob 
Helwig.

Omdat ik talent had en goed kon lopen werd 
ik gesponsord door de club. Ik kreeg een gratis 
lidmaatschap en sportkeuring aangeboden 
en mocht me kosteloos laten masseren. Soms 
kreeg ik ook een reiskostenvergoeding voor 
deelname aan belangrijke wedstrijden. Daar-
naast had ik een persoonlijke, commerciële 
sponsor. Daarmee had ik wel de verplichting 
om aan alle belangrijke wedstrijden in Zuid-
Holland en de door HRR georganiseerde 
wedstrijden te lopen. 

In mijn wedstrijdgroep liepen ook: Anne van 
Schuppen, Wim Hoek, Frank van Wijngaarden, 
Wim Paardekooper, en Ine Valentin trainde 
ook weleens mee. Later kwamen daar Brunjolf 
Greiner, Roché Silvius en Dirk Jan Hazeleger bij.

Enkele persoonlijke records uit die tijd, zijn: 5 
km in 15 min 20 sec. (op de baan); 10 km in 31 
min 50 sec.; 21 km in 1 uur 11 min 55 sec. en 
de marathon in 2 uur 40 min 30 sec.

Wikipedia over Anne van Schuppen
Sinds de jaren tachtig liep Van Schuppen zo'n 30 wegwedstrijden per jaar in binnen- en 
buitenland. In Nederland won ze diverse wegklassiekers, zoals: Groet uit Schoorl Run (30 km 
in 1993 en 2002), City-Pier-City (1992), Marathon van Utrecht (in 2.33.40). 
[...] Bij de The Hague Road Runners leerde ze haar man Cees Visser kennen. Over haar 
overwinning op de CPC in 1992 zei ze: "Ik ben hard begonnen, voelde me sterk. Harde wind, 
regen, zelfs hagel. Echt mijn weer. Vooral op de boulevard hagelde het enorm. 
Ik vond het wel kicken.' 
[...] In 1993 maakte Anne van Schuppen deel uit van de Nederlandse selectie voor de 
wereldkampioenschappen in Stuttgart, waar ze uitkwam op de marathon. Daar voelde ze al 
na enkele kilometers dat het helemaal niet ging. 
[...] Ze behaalde in 1996 een derde plaats bij de marathon van Lissabon. Met haar tijd 
van 2:32.45 kwam ze 45 seconden te kort voor de Olympische norm. De KNAU was beslist 
onvermurwbaar. Uiteindelijk plaatste ze zich alsnog met 2:31.26 door in Rotterdam het NK 
marathon te winnen. Hierdoor mocht ze dat jaar de Nederlandse driekleur verdedigen op 
de Olympische Spelen van Atlanta. Ze werd er op de marathon 41e in 2:40.46.

Correctie 
Anne van Schuppen: ‘Het is een raar verhaal op Wikipedia. Het is een onwillekeurige lijst 
van wedstrijden. Sommige belangrijke staan er niet bij. Geloof niet alles wat je leest op 
internet…’

Het kostte veel moeite, ik had in november 
ook al een poging gedaan in Lissabon maar dat 
was net niet goed genoeg. 
Ook de CPC in 1997 springt eruit. Het was toen 
ruig weer met hagelbuien, wind en regen. Ik 
had me voorgenomen dat dit mijn weer was 
en liep een PR van 1.12.59

Aan welke dingen ben je niet toegekomen 
door het hardlopen?
Haha… aan heel veel verjaardagen en andere 
sociale verplichtingen. Ik ging ook vrijwel 
nooit shoppen, dat vond ik veel te vermoeiend 
toen ik meestal 2 x per dag trainde. Dat ben 
ik nu aan het inhalen. Natuurlijk ben ik ook 
niet bezig geweest met een maatschappelijke 
carrière, ik heb geen studie afgemaakt. Ik werk 
nu bij Shimano en dat bevalt uitstekend. 

Hoe ziet jouw training er tegenwoordig uit?
Op zaterdagochtend om zeven uur een 
duurloop van anderhalf uur met mijn hard-
loopvrienden. Wij spreken bijna elke zaterdag 
bij een van ons af. Eerst lopen, dan ontbijten.

Ik ben nog best fanatiek, alleen mijn lichaam 
helaas niet meer. Mijn streven is vijf tot zes 
keer per week te lopen, waarvan twee keer per 
week op de baan. Maar als het hondenweer 
is hoef ik van mijzelf niet te trainen.  Wel eet 
ik heel bewust. Ik eet vegetarisch voor mijn 
gezondheid, voor het milieu, voor de dieren, 
voor de oceanen en voor een eerlijkere voed-
selverdeling. Ik eet veel verschillende groenten 
en fruit en zo min mogelijk “processed 
foods”. Nooit fastfood, geen frisdrank, weinig 
suikers, geen frituur, weinig wijn en koffie. Vrij 
normaal, in mijn beleving.

Welk advies heb je voor de beginnende 
wedstrijdloper?
Zorg dat je plezier blijft houden in het lopen. 
Raak niet overtraind en train gevarieerd 
(snelheid en duur). Gun je voeten daarbij de 
beste schoenen die ze wensen. Tot slot: luister 
naar je lichaam en gun het een pauze als het 
daarom vraagt.
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Als groep topatleten van de club kregen we 
een budget van 1000 gulden per jaar. Onze 
trainer toen, Harm Hendriks, vond dat veel te 
weinig en lag altijd, en niet alleen hierom, met 
het bestuur overhoop. Dan spreek ik inmiddels 
al wel over 1990. 

Ons trainingsschema voor de baan bestond 
uit intervallen en op zondagmorgen deden we 
vaak lange snelle duurlopen, naar het kanaal 
in Katwijk en weer terug. Elke week liepen we 
minimaal een wedstrijd op de baan of op de 
weg. We deden ook mee aan wedstrijden in 
België (crossen) en in Duitsland. Overigens: 
de concurrentie was toen moordend. Grote 

namen uit de hardloopwereld van toen waren 
Hans Vrolijk, René van Wissen, Maarten 
Wakelkamp, Bert Vingerhoed, Frits Boudewijn, 
Henk Simonis en nog veel meer sterke lopers.

Inmiddels kregen we ook een clubhuis. Aan 
de Doorniksestraat. Het gebouw was een 
oud verzorgingstehuis (toepasselijk). De club 
had niet veel geld, dus als je een stoel of een 
bank overhad dan nam je die mee. Daardoor 
ontstond er een heel gezellige sfeer. We bleven 
dan ook vaak hangen aan de bar en om 0.30 
besloten we soms nog naar Scheveningen te 
gaan. Maar de discipline was groot, mede door 
onze strenge trainer.

Krachttraining was een essentieel onderdeel 
van ons schema, niet alleen op de club maar 
ook in de sporthal. 

Op mijn werk werd het steeds drukker, ik kon 
de trainingen niet meer volhouden. In 1992 
ben ik gestopt. Daarna heb ik een kleine tien 
jaar niet meer gelopen en ben ik ook niet meer 
op de club geweest. Wel bleef ik lid. Ton Toet 
heeft mij, ik geloof in 2001, overgehaald om 
weer eens wat te gaan doen. Dankbaar ben 
ik hem daarvoor. Het prestatieve heeft plaats 
gemaakt voor het recreatieve en dat bevalt me 
prima.

Lidnummer 539:
Willem de Graaf (51),
de nationale kampioen
Op 28 maart 2005 werd ik Nederlands 
kampioen op de marathon. Die liep ik in een 
tijd van 2.34.55 en werd daarmee éérste in 
de categorie mannen 40-45. Deze prestatie 
heb ik niet alleen neergezet. Zonder mijn 
vriend Ton Bakhuis (inmiddels trainer van de 
blessuregroep, zie ook pagina’s 6 en 7), die 
mijn drankjes onderweg verzorgde, en de 
bezielende inzet van mijn trainer Roché Silvius 
was ik nooit tot deze prestaties gekomen. 
Ik liep al sinds 1988 bij de HRR en trainde 
onder leiding van Roché. Hij en ik voelden en 
vulden elkaar goed aan, wat geleid heeft tot 
mijn topprestaties. Aan het racingteam van 
die tijd en de jongens waarmee ik trainde, heb 
ik veel te danken. Het was altijd gezellig en ze 
hebben mij geprikkeld om beter te presteren.

Mijn persoonlijk hoogtepunt was mijn mara-
thon in Berlijn. Dat was op 25 september 2005. 
Een half jaar na Rotterdam. Daar liep ik de 
marathon nog sneller: in 2:33:33. Ik ben toen 
zesde geworden en volgens mij stond ik dat 
jaar achtste op de wereldranglijst!

Opnieuw kwam deze prestatie tot stand 
door de inzet van Ton, Roché en mijn 
trainingsmaatjes.

In 2007 kreeg ik last van mijn rug. Ik ben twee 
maal geopereerd aan een hernia van mijn lage 
rug. De herstelperiode heeft vrij lang geduurd. 
Ik loop weer regelmatig sinds 2012. Ik loop nu 
ook weer wedstrijden. In de tussenliggende 
periode heb ik wel hardgelopen, maar ook 
veel gefietst en gesport op de sportschool. 
Inmiddels gaat het weer goed met mijn rug. 
Ik kan nu weer meer trainen en daardoor 
meer wedstrijden lopen. Dat resulteerde in 
een goede prestatie tijdens de marathon van 
Rotterdam 2014: 2.46.57. Ik werd daarmee 
tweede en was gelijk eerste Nederlander in 
mijn leeftijd van 50-55. 

Tegenwoordig heb ik een andere baan, 
waardoor ik onregelmatig werk en niet bij 
de clubtrainingen aanwezig kan zijn. Ik train 
momenteel alleen. Ik ben zelf ook hardloop-
trainer en maak mijn eigen schema's. Ik vind 
het jammer dat ik niet vaker op de club kan 
komen trainen. Ik mis nu de aansluiting met 
de groep. Daarnaast traint de tegenwoordige 
trainer van het racingteam, Appie Beekhuizen, 
meer op korte afstanden, terwijl ik een echte 
duurloper ben.

Lidnummer 2934:
Sandra van Doorn (30),
het aanstormend talent
Ik loop nog helemaal niet zo lang. Vroeger 
zat ik op korfbal. Na een knieblessure ben ik 
in 2009 wat meer gaan hardlopen, omdat dit 
rechtdoor ging en ik niet hoefde te draaien. 
In 2010 kreeg ik het idee om de marathon 
van Rotterdam te lopen. Ik combineerde toen 
hardlopen nog met korfballen. Ik trainde 
één tot twee keer per week voor korfbal, 
een korfbalwedstrijd, en op zondag liep ik 
een lange duurloop met een groep lopers 
uit Delft. Na deze marathon, die ik onder 
de vier uur liep, wilde ik het hardlopen wat 
serieuzer oppakken, aangezien het me best 
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gemakkelijk af ging. Zo ben ik in juni 2010 bij 
de groep van Ed Zijl terecht gekomen. Op de 
eerste training liepen we gelijk een Time Trial 
en werd ik tweede vrouw, achter Sandra van 
den Berg. Na een jaar bij Ed in de groep ben ik 
overgestapt naar trainer Appie Beekhuizen van 
het racingteam. 
Het aantal trainingen ging sindsdien elk jaar 
wat omhoog. Sinds een jaar doe ik er ook 
krachttrainingen bij. We trainen bij Appie 

volgens de Verheulmethode, waarbij ik bijna 
dagelijks train en veel intervallen doe. Met 
de groep op maandag en woensdag doen we 
vaartspellen en lopen we regelmatig wedstrij-
den. Deze methode werkt erg goed voor mij: ik 
kan bijna elke dag goed trainen en heb zelden 
last van pijntjes. En, niet geheel onbelangrijk, 
ik word er steeds sneller van! 
Sinds augustus 2013 ben ik korter gaan werken 
en kan daardoor elke dag wat eerder weg van 
mijn werk. Ik train nu voor het avondeten, 
zodat ik ook nog wat aan mijn avonden heb. 

Al snel in het eerste jaar bij HRR werd ik sneller 
en sneller. Ik werd de snelste vrouw van de 
club. Het is erg leuk om alle reacties te horen 
na goede wedstrijden. Iedereen bij HRR is erg 
betrokken. Het is mooi en bijzonder dat mijn 
prestaties bij anderen opvallen. Momenteel 
sta ik op de langere afstanden (boven 10 km) 
rond de top dertig van Nederland, en op de 
kortere afstanden iets daarboven. Maar het 
doel is om steeds dichter naar de Nederlandse 
top toe te groeien en om op termijn een snelle 
marathon te lopen. Ik wil graag mijn PR van 
de Rotterdam-marathon uit 2010 met een uur 
verbreken.
Momenteel heb ik al drie keer de HRR-
prestatiebeker gewonnen. Hier staat de hele 
geschiedenis van snelle HRR-vrouwen van 
1986 tot nu op: José Willems, Brigitte Mulder, 
Anne van Schuppen en veel anderen. Ik vind 
het een eer om daar tussen te staan. Het is 
mooi om te zien dat bijvoorbeeld José nog 
steeds bij HRR loopt.
Een recente prestatie is de 10 km in de duinen 
van Schoorl, in de storm en regen, waar ik 

een PR liep op de 10km (36.38). Hier was best 
veel concurrentie, aangezien het ook een NK 
was. De mannen en vrouwen startten apart, 
waardoor het echt een battle tussen vrouwen 
onderling was. Ik kon best lang mee met een 
groep Nederlandse toploopsters. Het was echt 
gaaf om te merken dat ik mee kan lopen met 
die meiden.

Wat mij wel opvalt in de hardloopwereld is dat 
er veel snelle mannen zijn en in verhouding 
veel minder snelle vrouwen. Hier in de regio 
loop je met mijn tijden al bij de top, en in 
Nederland zijn er tussen de dertig tot vijftig 
vrouwen die sneller zijn. Daarom val je al snel 
op. Ook binnen HRR. Terwijl ik zelf nog veel 
verder denk te kunnen groeien. Dat is soms 
best lastig, aangezien een club als HRR daar 
dan niet altijd de faciliteiten en de mentaliteit 
voor heeft. Er zijn weinig mensen in de groep 
en ook binnen HRR met dezelfde ambities 
in het hardlopen. Competitie binnen de 
groep heb ik van de mannen, maar mannen 
en vrouwen zijn toch erg anders, ook in 
trainingen. Dus ik mis het wel eens om met 
een groep sterke vrouwen samen te trainen. 
Ik hoop dan ook dat HRR meer snelle jongens 
en meiden aan kan trekken, waardoor anderen 
zich ook weer aan hen kunnen optrekken en 
iedereen sneller wordt. 

Lidnummer 1270:
Ed Reinicke (58), 
voorzitter Technische 
Commissie

Tijden veranderen
De Technische Commissie houdt zich bezig 
met trainingen en trainers van de club. Als je 
TC-voorzitter Ed Reinicke naar het vroegere 
topniveau vraagt, dan is zijn reactie: ‘De tijd 
waar prestaties voorop stonden bestaat niet 
meer!’

Moet de club weer terug naar de tijd van 
toppers? Moeten de Haagse Roadrunners 
weer een rol spelen op nationaal en internatio-
naal niveau? Moet er weer toegewerkt worden 
naar betere prestaties, met snellere lopers, 
betere tijden? 
Ed Reinicke is daar duidelijk over: ‘Tijden 
veranderen. De huidige generatie heeft, op 
een uitzondering na, niet alles meer over voor 
het hardlopen. Hoeveel lopers zijn nu nog 
bereid vijf of zes keer in de week te trainen en 

daarnaast te leven voor de sport? 
Als voorbeeld van de cultuurverandering 
noemt Ed de uitreiking van de klassements-
bekers tijdens de laatste Algemene Ledenver-
gadering: ‘Weinig mensen hebben de beker 
opgehaald. Kennelijk is er niet veel belangstel-
ling meer voor.’ 

Ook de vereniging is duidelijk veranderd. De 
tijd van Keith Deathridge, de oprichter van de 
HRR, waar prestaties voorop stonden, bestaat 
niet meer. HRR is van een prestatievereniging 
een recreatieve vereniging geworden. 
Natuurlijk wordt er nog steeds gepresteerd; 
er zijn nog steeds heel veel lopers die iedere 
wedstrijd opnieuw op jacht gaan naar een 
nieuw persoonlijk record. Met een ledenaantal 
van rond de zevenhonderd enthousiaste lopers 
is deze ontwikkeling ook helemaal niet erg. 
Inmiddels zijn wij meer op zoek naar een ver-
eniging die verder gaat dan ‘simpel’ hardlopen. 
Wij streven naar een hardloopvereniging ‘plus’. 
Voorbeelden van die ‘plus’ zijn de wandelen-
trainingen, trailrunning, aerobics en de steeds 
uitgebreidere keuzes voor trainingsdagen en 
tijden. ‘Plus’ is ook de diëtiste, extra masseurs, 
de blessuregroep en mogelijke clinics over 
bijvoorbeeld mental coaching en chi running. 
De komende jaren zullen we blijven zoeken 
naar extra’s. Extra’s die aan het hardlopen 
gerelateerd zijn. Ideeën zijn dus altijd welkom.

Leden van de TC
Han Elkerbout (financiën), Birgitta van 
Elferen (paramedisch gebied), Nico van 
Wijk (secretaris), Eric Walther (trainers-
materiaal en –kleding), Izaak Luteijn 
(HRR-bestuurslid), Hans Zuurmond 
(bijscholing) en Ed Reinicke (voorzitter)

Rectificatie
In het vorige nummer stond dat Keith 
Deathridge een marathon liep in 2.33.44. 
Dit moet zijn: 2.20.
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Hot Road Relationships
Sommige Road Runners delen meer dan alleen hun passie voor hardlopen. Zoals Maartje Oijevaar-Van Gent en Pieter van Gent: 
loopmaatjes en afgelopen 10 mei getrouwd.

Maartje Oijevaar-Van Gent en Pieter van Gent

Maartje (groep Barbara) is nu twee jaar 
lid van The Hague Road Runners. Pieter 

oriënteert zich nog op een groep, maar traint 
al af en toe mee met de groep van Barbara 
‘bij lange duurlopen en leuke trainingen’. Nu 
hij traint voor de marathon van Berlijn heeft 
hij behoefte aan meer afwisseling en wat 
gezelschap tijdens de lange duurtrainingen. 
Dan helpt het om te trainen in een groep, dus 
Pieter gaat zich deze zomer echt aansluiten bij 
The Hague Road Runners.

Hoewel Maartje al langer rondloopt op de 
club, is het Pieter die Maartje in eerste instan-
tie aan het lopen heeft gekregen. ‘Ik liep al 
langer. Maartje is een keer met mij mee gaan 
lopen, maar liep toen op haar fitnessschoenen. 
Dat vond ik niet kunnen en daarom heb ik haar 
op Valentijnsdag een paar hardloopschoenen 
gegeven.’ Maartje: ‘Die schoenen hebben 
vervolgens een jaar in de kast gestaan. Totdat 
Barbara van Gessel een oproep voor de 
CPC-trainingen op het intranet van de NMA 
plaatste. Ik besloot mee te gaan trainen en ben 
sindsdien blijven lopen.’

Afgelopen najaar liepen Maartje en Pieter 
samen de halve marathon in Berlijn. Sindsdien 

lopen ze  regelmatig dezelfde wedstrijden, 
maar wel ieder hun eigen afstand. Pieter: ‘Wij 
trainen niet vaak samen. Dat doen wij eigenlijk 
alleen tijdens weekendjes weg en vakanties.’ 
‘En als Pieter meegaat naar de training van 

Start beginnerscursus 2014
Na opnieuw een zeer succesvolle beginnerscursus in 2013, 
met veel enthousiaste reacties van de deelnemers, starten 
wij ook dit jaar weer met een nieuwe beginnerscursus.

Tekst: Jan Baelde, projecttrainer 

Wij hopen van harte dat je, als echte Hague Roadrunner, in je 
eigen kring wilt kijken voor wie dit geschikt zou kunnen zijn. 
 Wellicht ken je iemand in je omgeving die wil starten met hard-
lopen, maar de stap om naar een club te gaan, net wat te groot 
vindt. Het gaat om beginnende lopers en lopers die door bles-
sures in het verleden gestopt zijn met lopen en behoefte hebben 
aan extra begeleiding en regelmaat in hun opbouw. Daarnaast 
willen we ook beginnende lopers die al enige maanden zelf bezig 
zijn met trainen, maar een professionele begeleiding en gezellig-
heid missen, een nieuwe start bieden. Zou je deze cursus onder 
de aandacht willen brengen?

Binnen 12 weken begeleiden wij 
de lopers om in eerste instantie 
30 minuten achter elkaar te 
kunnen lopen. De start is op 
zondag 14 september om 9.30 
uur. De laatste training is op 
zondag 30 november, de kosten 
zijn € 60,-. De trainingsdagen zijn 
donderdagavond (start 18.45 uur) 
en op zondagochtend (start 9.15 
uur). Kijk voor de meest actuele 
informatie op de website van 
de HRR.

Barbara’ vult Maartje aan.  ‘Het is wel fijn om 
allebei te lopen. We begrijpen van elkaar dat 
wij er veel tijd in steken. Als de één traint, 
kookt de ander. En ik snap dat zijn marathon-
schema nu heel belangrijk is voor Pieter.’ (mo)
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Runnertjes
Bij de trekking van 11 mei 2014 vielen 

de volgende mensen in de prijzen:
€ 10,- 

Ruud Noordman, Jos de Graaf, Nando,
Jan M., Niels de Graaf, Henk H.

€ 5,- 
Marianne van Grieken, Hans Z.,

Pieter de Graaf, Jan V.

Deze keer geen trekking van een 
barkaart van € 20.-

Wil je in aanmerking komen voor het 
winnen van een barkaart, vul je volle kaart 
dan duidelijk in, met voor- en achternaam.

Van de ledenadministratie
Tekst: Willem van Prooijen

Zoals bekend kun je tegenwoordig je contributie via automatische incasso betalen. Onge-
veer 450 leden maakten hier gebruik van. De complete administratie van al deze betalingen 
is, dankzij het nieuwe systeem, met een paar muisklikken gedaan. Ruim 200 leden wilden 
liever zelf betalen. Het één voor één afvinken, inboeken, herinneringen sturen etc. kost de 
penningmeester/ledenadministrateur een aantal volle dagen werk.

Velen maken al gebruik van Mijn HRR: de plek waar iedereen online zijn/haar gegevens kan 
bijhouden. Er is een nieuw veld toegevoegd voor een extra telefoonnummer dat gebeld kan 
worden in geval van nood. Vul dit in je eigen belang in! 

Mocht je je inlogcode en/of wachtwoord van Mijn HRR kwijt zijn, neem dan contact op met 
Willem van Prooijen: ledenadministratie@hagueroadrunners.nl

Recente aanmeldingen:

Adri Wuister-Verbaan (opnieuw)

Eva Hermstad
Esmeralda Kruijt
Elien Voerman

Nanette van Nierop
Johan van Duyvendijk

Katrien Winterink
Britt Enthoven

Gabriella D'Orsogna
Ursi Erd

Frans Wennink

Foppe de Vries
Guido Pera

Shidrukh Khazen
Remco Temmink
René Beekhuizen

Aart Jan van der Ven
Rutger van der Stijl

Fiona Blauwhoff
Matthieu Permentier

Hendrik Jan van Rinsum
Jolien de Klein

Valerio Targon
Fenneken Plaat

Nicolette Lucassen-Stegge
Angeline Wubben

Carrie Zwarts
Henk Braam
Caspar Luzac
Mandy Peters

Marjolein van der Donck
Ashley Wrede
Alexander Bol

Allen van harte welkom!

Wat doet jouw groep?

Fietsen
De meeste groepen lopen niet alleen hard. 
Ze gaan ook wandelen, uiteten of naar de 
film met elkaar. (Ex-)lopers van de groep 
van Marc Hornung zitten ‘s zomers op 
de fiets. Ze noemen zich de Haagse Road 
Bikers (je moet toch wat). Over geluk én 
ongeluk op de fiets.

Als de zomertijd ingaat worden de race-
fietsen uit de schuur gehaald. Het doel is 

altijd hetzelfde: meedoen aan de Vael Ouwe, 
een wielerronde over de Veluwe. Niet alleen 
trainen ze één avond in de week voor de Vael 
Ouwe, maar ook voor de tocht er naartoe (160 
km) en, de dag na de wielerronde, weer terug 
naar huis. Ze klokken algauw 400 tot 450 km 
in drie dagen. Dat is nog niks vergeleken met 
de grote ronde later in de zomer. Een select 
gezelschap racet dan van huis naar de Franse 
of Duitse grens en weer terug in een lang 
weekend. Leuk vinden ze dat.

Maar dat het ook minder leuk kan zijn bleek 
de afgelopen keer tijdens de Vael Ouwe. Het 
ongeluk zat in de staart. Twaalf kilometer voor 
de eindstreep een valpartij. Opeens. Een gil. 
Remmen. Te laat. En toen een ijselijke kreet. 
Iemand lag met gespreide armen en benen in 
het prikkeldraad. Ze was er ernstig aan toe. 
‘Waarom ik nou altijd’, huilde ze overstuur, 
toen ze voorzichtig werd losgehaald. Haar 

beide armen en benen lagen open. Ze was in 
shock. Toen uiteindelijk de gewonden werden 
afgevoerd droop de rest af, terug naar het 
hotel. Het bleek een zadelpen. Iemand vond 
een afgebroken boutje.

Pas laat op de avond, toen de wonden waren 
gehecht, de pijnstillers hun werk deden en 
de fietsgroep weer bij elkaar zat, bleek dat 
iemand stiekem medailles voor iedereen had 
opgehaald bij de organisatie. 
Een week later won een van de Haagse Road 

Bikers de Vael Ouwe-loterij: een Gazelle-fiets. 
Eind goed, al goed. Al had de gewonde – 
algauw omgedoopt tot de moeder van Johnny 
Hoogerland – nog maanden last van de 
snijwonden.

Dit jaar gaan ze weer. Voor de 16de keer. Ieder-
een zorgt dat de bouten van de zadelpennen 
niet te strak zijn aangedraaid, de fietshelmen 
passen en de banden nieuw zijn. Een ongeluk 
zit namelijk in een klein hoekje. (tvdg) 

Win een clubshirt!
Het wordt steeds drukker op de Face - 
bookpagina van The Hague Road 
Runners! Om dat te vieren ontvangt de 
500ste Facebook-fan een clubshirt. Via de 
Facebookpagina word je op de hoogte 
gehouden van de laatste nieuwtjes, 
uitslagen en foto’s. Like ons dus snel! Je 
vindt ons op: http://www.facebook.com/
hrrdenhaag

De Haagse Road Bikers voor de start van de wielerronde
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Fenneken is 22 jaar en loopt sinds kort bij de groep van Annie van Heiningen.

Wat doe je als je niet hardloopt?
Als ik niet loop ben ik vooral bezig met mijn 
opleiding. Ik ben eerstejaars student ver-
pleegkunde. Na mijn middelbare school heb 
ik eerst een jaar gereisd. Daarna ben ik een 
andere opleiding begonnen, maar uiteinde-
lijk ben ik overgestapt naar verpleegkunde. 
Ik heb het daar ontzettend naar mijn zin! 
Ik doe mijn opleiding in Amsterdam, maar 
woon op dit moment nog in Den Haag. Ik 
ben wel op zoek naar een kamer in Amster-
dam dus als iemand iets weet… graag!

Waarom ben je lid geworden bij HRR?
Ik ben bij HHR terecht gekomen via mijn 
moeder, die er al langer loopt. Nadat ik mijn 
studie ben begonnen, was ik eigenlijk nau-
welijks nog met sport bezig. Ik wilde graag 
weer beginnen dus ben ik een keer met mijn 
moeder meegegaan naar de trainingen van 
Annie. Dat beviel mij erg goed!

Train je voor een bepaald doel?
In het begin kwam ik gewoon om een 
beetje aan mijn conditie te werken en had 
ik eigenlijk helemaal geen doelen. Maar 
inmiddels lijkt het me wel leuk om eens aan 
een wedstrijd mee te doen. Ik ga binnenkort 
mijn eerste vijf kilometer rennen en daarna 
wil ik opbouwen naar de tien. (mo)

Fenneken Plaat

Nieuw op de club: Fenneken PlaatAlles klopte!
Anita Keus uit de groep van Ed  Reinicke 
liep de marathon van Rotterdam in 
4:00:26. Ze komt hiermee met stip binnen 
op nummer één in de categorie V55 in de 
vitrine met de besten aller tijden.

De marathon is duidelijk jouw afstand! 
Wanneer ontdekte je dat?
Ik ben 25 jaar geleden begonnen met lopen bij 
de CPC-groep van The Hague Road Runners. Ik 
heb al die jaren wel gelopen, maar liep eigen-
lijk maar weinig wedstrijden. Drie jaar geleden 
besloten een vriendin en ik om voor één keer 
een marathon te lopen. We werden allebei 
gegrepen en hebben inmiddels drie keer de 
marathon van Rotterdam gelopen. 

Wat is je geheim?
Ik was ontspannen. Voor deze marathon had ik 
juist wat minder getraind. Ik ging erheen met 
de instelling: ‘Als het niet gaat, dan gaat het 
niet.’ Maar alles klopte gewoon die dag: er was 
weinig wind en de temperatuur was ideaal. 
Ik was relaxed en had geen enkele dip. Twee 
loopmaatjes uit mijn groep liepen een stuk 
met mij mee. Tijdens de laatste tien kilometer 
zei er één: ‘Kom op Aniet, je haalt er nog wel 
100 in!’ Ik dacht nog: ‘Onzin!’ Maar vervolgens 
gebeurde het ook echt. Iedereen om mij heen 
ging langzamer lopen en ik haalde meer en 
meer mensen in. Dat gaf een enorme boost 
tijdens de laatste kilometers. 

Wat is je volgende doel?
Dit najaar loop ik de marathon van Berlijn. Dat 
wordt een uitdaging omdat je dan in de zomer 
moet trainen. Dan liggen de verleidingen op 
de loer! Een streeftijd heb ik niet, ik ga er net 
zo relaxed in als in mijn andere marathons. 
Ik maak er gewoon samen met drie andere 
HRR-lopers een gezellig lang weekend van!

Het complete overzicht met clubrecords staat 
op de website. Daar vind je ook een overzicht 
met de laatste wijzigingen in de vitrine. (mo)

Anita Keus

Janny Tanis 1952 – 2014
Op donderdag 22 mei is Janny Tanis (61) na een kort ziekbed overleden. Diep 
geschokt zijn de leden van Marc Hornungs loopgroep. Roel Gort, bestuurslid en 
loper bij Marc, haalde tijdens de afscheidsbijeenkomst herinneringen over haar 
op. Janny liep meer dan twintig jaar bij de club.

Janny Tanis (2e van rechts)

‘Altijd kwam Janny aanscheuren met haar 
oude autootje, stalde hem in de berm op de 
hoek om precies op tijd met de groep mee 
te kunnen trainen. Ze had het altijd druk, 
druk, druk. Druk met haar fysiopraktijk, met 
lesgeven aan de universiteit, vergaderingen 
voorbereiden of vakanties plannen. Janny 
liep makkelijk en zei altijd: ‘Als ik op zater-
dag kom, dan wil ik ook lang.’ En tijdens 
het lopen zei ze genietend: ‘Dit is toch 
een cadeautje!’ Janny was sociaal. Als je 
ergens mee zat, wist zij raad. Over zichzelf 
liet ze niet veel los. Ze vertelde over haar 
skitochten in Zwitserland, Italië of Frankrijk. 
Over haar klimtochten in de Himalaya en 

Nepal; het was haar niet gek genoeg. En ook 
hier weer allemaal ‘cadeautjes’.  De laatste 
keer in januari van dit jaar wilde ze voor het 
eerst in haar leven op zaterdagmorgen niet 
te lang lopen. Ze was te moe. Dit hoorde 
niet bij Janny. Dit klopte niet…

In de laatste dagen van haar leven sprak 
ze regelmatig over de dood. Ze was er niet 
bang voor. Ze had een mooi en prima leven 
gehad. Ze zei dat haar lijf dan wel ziek was 
en doodging, maar dat haar energie en haar 
geest zouden blijven bestaan. Eigenlijk is ze 
gewoon nog hier. Haar ‘cadeautje’ aan ons.’ 
(tvdg)
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Hot Road Race 2014
Vorig jaar regende het dat het goot, maar daar trokken de Roadracers zich niks van aan. Wegens succes herhaald: de Hot Road Race. 
De winnaars van vorig jaar en de organisatie blikken terug en vooruit. Of de tactiek van de winnaars dit jaar weer werkt is nog zeer 
de vraag…

De redactie probeerde Georgette Parlevliet, 
lid van het winnende team, de geheimen 

van hun overwinning te ontfutselen. ‘Allereerst 
de uitgekiende samenstelling van ons team. 
Omdat ik door de jaren heen veel mensen heb 
leren kennen en er punten te verdienen waren 
als je zoveel mogelijk mensen uit verschillende 
groepen inschreef, ben ik om me heen gaan 
kijken. Extra punten waren te verdienen als 
dame. Al snel ging het rond: ik wilde dames, 

en uit verschillende groepen. Wie niet sterk is 
moet slim zijn. Uiteindedelijk hadden we een 
team met lopers uit zes verschillende groepen: 
Anita Keus, Monique Overgaauw, Janneke 
Langeveld, Annemiek Ooms, Dieneke van der 
Waal , Cor Zwart en ikzelf. En zo waren we al 
aardig aan het scoren op het inschrijfbord. 
Dieneke kwam met het idee dezelfde kleur 
shirt te dragen. Na inventarisatie werd dat 
blauw. Met dat idee waren we trouwens niet 

uniek, zagen we op de dag zelf. Het was een 
bont geheel aan kleuren.
En verder, tsja, tactiek… Stromende regen was 
ons deel, de vragen op de papieren velletjes 
waren bijna niet meer te lezen. Anita bleek 
goed te zijn in het van elkaar pulken van de 
velletjes. De fietsers, verkleumd als ze waren, 
waren blij als er een check point opdoemde. 
Die luitjes hadden het nog veel kouder dan wij! 
Maar dankzij samenspel liep alles gesmeerd. 
En geduld. Want als je de stal ruikt, wil je snel 
finishen en -misschien onbewust- afsnijden, 
maar daar was ik als coach streng in. We doen 
het hele traject! En laten we nu goed gelopen 
hebben dankzij elkaar, veel vragen goed 
hebben met elkaar, en gewonnen hebben door 
elkaar! Blij namen we de beker in ontvangst. 
Hoe leuk, sportief en gezellig kan het zijn?
Dit jaar moeten we onze eer verdedigen. 
Wanneer is het eigenlijk weer zover? Ik mag 
wel gaan lobbyen! Ben benieuwd wat de 
organisatie dit jaar in petto heeft, het was een 
topevenement!’

De organisatie
Net als Georgette was de redactie nieuwsgierig 
naar de komende editie. Ed Reinicke licht 
wat tipjes van de sluier op en kijkt terug. ‘De 
eerste editie van de Hot Road Race was zonder 
meer een groot succes. Het enthousiasme 
van de deelnemers spatte er vanaf. En dat 

De trotse winnaressen én winnaar

’Ze zijn er bijna...’
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Datum: 13 september
Afstand: 35 km die lopend en fietsend 
wordt afgelegd. Bij een gelijke verdeling 
loop je afwisselend maximaal 15 km en 
fiets je 20km. Wie 15 km (verdeeld over 
de dag) teveel vindt kan op zoek gaan 
naar ervaren lopers die geen moeite 
hebben om 20 tot 25 km te lopen. Dan 
loop je minder en fiets je meer.
Teamgrootte: 7 deelnemers. 
Inschrijven: in het clubhuis hangt een 
bord met inschrijfformulieren.

terwijl het werkelijk erbarmelijk slecht weer 
was. De regen kwam met bakken uit de lucht, 
en de stevige wind maakte het er niet leuker 
op. Ondanks deze omstandigheden bleven de 
deelnemers positief en hebben zij de route 
gevolgd. Dat er teams verdwalen is met een 
puzzeltocht niet altijd te vermijden. Sterker 
nog, dat hoort er bij, toch? Uiteindelijk is 
iedereen heelhuids binnengekomen en werd 
het tegen het einde van de dag zelfs droog. 
Speciale aandacht verdiende de wandelgroep 
die de route al wandelend en fietsend aflegde 
en hiervoor van 9.00 uur ’s morgens tot 17.00 
uur ’s middags onderweg was. Een bijzondere 
prestatie!

De voorbereidingen voor 13 september zijn 
alweer gaande. Om het onszelf gemakkelijk 
te maken gebruiken we zoveel mogelijk 
dezelfde route als vorig jaar. Maar dan anders-
om. Verder kijken we of we de routekaarten 

gaan plastificeren of plastic insteekhoesjes 
gaan gebruiken. De vragen zijn anders dan 
vorig jaar, met misschien wat opdrachten. 
Het puntensysteem wordt mogelijk gewijzigd. 
Worden de damesteams weer bevoordeeld ten 
opzichte van mannenteams? Misschien doen 
we het dit jaar wel andersom! En tot slot zal 
het bestuur worden geadviseerd zeer zorg-
vuldig naar de samenstelling van hun team te 
kijken. Dit was vorig jaar op z’n zachtst gezegd 
immers geen doorslaand succes.
De inschrijving is geopend, het eerste team 
heeft zich aangemeld. En daarnaast een paar 
individuele deelnemers waar wij straks een 
team van zullen formeren.
Tot slot: de Hot Road Race wordt niet pe se 
gewonnen door het snelste team. Daar gaat 
het namelijk niet om! Het gaat om het goed 
beantwoorden van de vragen of uitvoeren 
van de opdrachten en het juist volgen van 
de route. Daardoor is de Hot Road Race voor 
iedereen toegankelijk, dus ook weer voor onze 
wandelgroepen. Gezien het succes van vorig 
jaar verwachten wij meer deelnemers, het zal 
toch niet zo zijn dat je er straks niet over mee 
kunt praten?!’ (em)

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
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ONZE ZORG!

    
 

    
 

GESPECIALISEERD IN SNIJ- & KNIPVOEGEN
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'Ben benieuwd wat 
de organisatie dit jaar 

in petto heeft...'

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van de Club van 100 werd Ben Hermans 
uitgebreid in het zonnetje gezet. En dat was niet voor niks. Hij nam na 20 jaar afscheid 
als voorzitter van de club. Ben werd door diverse mensen toegesproken en ontving van de 
voorzitter van de HRR een speciale penning als dank voor zijn bewezen diensten.
Op de foto links Margriet Hoekstra (zij volgt Ben op als voorzitter), Han Elkerbout (bestuur 
van de Club van 100), Ben zelf en Aad Overdevest (bestuur van de Club van 100).
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Clubevenement The Royal Ten

Ongelofelijk trots
Het grootste clubevenement van de HRR is The Royal Ten. Dit jaar is het parcoursrecord met vier seconden verbeterd. Een interview 
met Marcel den Dulk over de organisatie van zo’n hardloopwedstrijd. ‘Het mooiste is natuurlijk als ik niks te doen heb.’ 

Foto: Frans Martens, Pieter de Graaf

Je kunt de kalender erop naslaan. Het 
bestuur van het grootste clubevenement 

komt altijd in september voor het eerst bij 
elkaar om toe te werken naar de grote dag, 
een half jaar verder: de Royal Ten. Voorzitter 
van de Royal Ten is Marcel den Dulk. Kaal, kort, 
maar stevig. Niet iemand om zomaar over het 
hoofd te zien. Hij heeft een sterke persoonlijk-
heid. Marcel is aanwezig. Maakt praatjes. 
Schudt handen. In zijn leren motorrijbroek 
schuift hij aan en doet uit de doeken hoe je 
zo’n fantastisch evenement organiseert. Hij 
kan het weten. Hij doet het al zeker tien jaar. 

De eerste vraag…
‘Ik was al vrijwilliger toen de Royal Ten nog 
‘Fit 10 Miles’ was: altijd als hoofd van het 
start- en finishgebied. Die Fit 10 Miles liepen 
ze trouwens in december. Dan was het meestal 
vreselijk slecht weer. Daarom lopen we de 
Royal Ten in mei,’ zegt hij, alsof hij daar hoogst-
persoonlijk de hand in heeft gehad. 
‘Eigenlijk,’ zegt hij terwijl hij zich uitrekt met 
zijn handen achter zijn hoofd, ‘ben ik altijd 
met de Royal Ten bezig. Ik maak me het hele 
jaar door druk om sponsors. Om de logistiek. 
Om de communicatie: je moet de website 
bijhouden en tegenwoordig ook dat geleuter 
(knipoogt) op Facebook.’ 
‘De eerste vraag is altijd: hoe gaan we het 
dit jaar doen? Weten we hoe het parcours 
loopt? Hebben we voldoende sponsors? Een 
paar maanden later volgen vergunning- en 
subsidieaanvragen bij de gemeente. Als je niet 
op de kalender staat kun je het wel schudden. 
En in januari worden de plannen ingeleverd 
over de opbouw, veiligheid, EHBO… Daar buigt 
een ambtenaar zich dan drie maanden over 

om uiteindelijk te beslissen of aan alle eisen is 
voldaan.’

Grote klapper
Marcel: ‘Sponsors zijn belangrijk. Dit jaar 
draaide het weer zoals in het begin van de 
Royal Ten op trouwe clubsponsoren: Zier 

Running, Elektro Centraal, Henk Mullekes, Duo 
Optiek, Kees Knaap... Dat is wel héél anders 
dan toen de SDU nog hoofdsponsor was van 
de Royal Ten. Die kwamen met 25.000 tot 
30.000 euro. Het was voor ons een grote dreun 
toen ze besloten niet meer mee te doen. Door 
de crisis kwamen ze krap te zitten, moesten ze 
mensen ontslaan. Dan ga je geen geld uittrek-
ken voor een feestje.’

Enveloppen plakken
‘Het sponsorgeld was dus nagenoeg opge-
droogd’, bevestigt Marcel. ‘Daarom hebben we 
de catering, net als vroeger, weer zelf verzorgd. 
Deden we zelf weer startnummers en chips in 
enveloppen. En kregen de officials in het start- 
en finishvak dit jaar geen nieuwe jasjes. We 
bezuinigden overal op, behalve op veiligheid.’ 
‘We vroegen overal korting. Op hardloopshirts, 
op sportdrankjes. Bij de Sligro. We kregen 
bij de C1000 korting op brood en beleg voor 
de lunchpakketten. Met een bedrag uit het 
calamiteitenpotje, waar we de afgelopen 
(vette) jaren geld in hadden gestort, konden 
we het dit jaar net financieel dragen.’

Laatste der Mohikanen
‘Tja, als we geen sponsors meer kunnen, 
vinden wat dan?’, vraagt de voorzitter van de 
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De wekker gaat om 7.00 uur af en een 
half uurtje later trekt Marcel den Dulk 

de voordeur achter zich dicht. Om 8.00 
uur is hij bij de vrijwilligersstand. Die moet 
open, omdat zich daar vanaf 8.00 uur 250 
clubleden en vrijwilligers melden. Dat gaat 
in groepjes. Eerst de vrijwilligers die helpen 
opbouwen. Om 10.00 uur volgen vrijwilligers 
voor de uitslagverwerking en inschrijving. 
Om 11.00 uur de vrijwilligers voor het start- 
en finishvak en de parcoursmedewerkers. 
Iedereen wordt genoteerd, de parcoursme-
dewerkers krijgen een lunch en aanwijzingen 
(op welke plek ze moeten gaan staan) mee. 
Ook bezoekers, verkeersregelaars, EHBO-ers 
en agenten komen allemaal langs die stand. 
Daarna checkt Marcel of alles opgebouwd 
wordt zoals vooraf bedacht was. Wel of geen 
hek hier of daar… Er rijden auto’s, bezem-
wagens, vrachtwagens en motoren op het 

parcours. Om 11.30 uur moet alles klaar zijn. 
Het draaiboek wordt gecheckt.

De eerste start is om 12.15 uur: de kidsrun 
van 1500 meter. Dat is tegelijkertijd de 
eerste proef om te kijken of het allemaal 
loopt. Bij de aanwezige juryleden van de 
KNAU wordt gecontroleerd of alles volgens 
de regels verloopt. De kidsrun is ook een 
test of de chips en uitslagenregistratie goed 
werken. 
Om 13.00 uur start de 5 km. Dan moet het 
op rolletjes lopen. Marcel: ‘Het mooiste is 
natuurlijk als ik niks te doen heb.’ 
Om 14.30 uur (een half uur later dan 
verleden jaar, zodat iedereen meer tijd heeft 
om het start- en finishvak leeg te maken) 
start dan eindelijk de Royal Ten. Alle lopers 
staan in aparte wachtvakken. Businessrun, 
prestatie- en wedstrijdlopers. De spanning 

stijgt. Het is altijd lastig om precies op tijd 
te starten, omdat er nog een paar HTM-
lijnbussen over het parcours moeten. Lopers 
kunnen niet te lang wachten, want dan 
wordt er geduwd, gaan er mensen over de 
chipmat, moet alles weer overnieuw…
Om 14.33 uur schudden Rob Kramer en 
Marcel den Dulk elkaar de hand. ‘Ze zijn 
weg!’. Ze gunnen zich vijf minuten pauze om 
vervolgens naar het finishvak te gaan. 
Om 15.01 uur komt de eerste loper 
binnen en staat Marcel klaar om hem te 
feliciteren. Dan wordt het steeds drukker, 
medailles uitgeven, drankjes openen. Dan 
de prijsuitreiking, het afbreken. De vlaggen 
en banieren weg, de start- en finishboog 
afbreken, de drankposten ontmantelen. 
Wegen teruggeven. 
Om 17.00 uur zijn de meeste mensen weg en 
kunnen de tenten worden afgebroken. Het 
inschrijfgebied moet schoon. Rond 18.00 uur 
alles is opgeruimd en worden alle spullen in 
een grote vrachtwagen naar de club ge-
bracht. Inmiddels zijn clubleden Izaak Luteijn 
en Frank Thuys achter de schermen hard 
aan de slag met de uitslagverwerking op de 
club. Om een uur of 20.00 gaat het Royal 
Tenbestuur traditiegetrouw aan de nasi en 
staat de voorlopige uitslag op internet. Pas 
dan valt er een last van Marcels schouders. 
Pas om middernacht, na het te woord staan 
van de pers, het bijwerken van internet en 
Facebook is het tijd om naar bed te gaan. 

Het bestuur van The Royal Ten bestaat uit 
de volgende clubleden: Marcel den Dulk 
(voorzitter), Margriet Hoekstra (secretaris 
– dit was haar laatste jaar), Cees Bol (pen-
ningmeester m.i.v. 2015 secretaris), Rob 
Krahmer (bestuurslid, opbouw, afbouw), 
Joop de Gier (sponsoring en Businessrun), 
André Papilaja (hoofd parcours), Ton Bakhuis 
(hoofd start- en finishgebied), Jeroen Koot 
(atletenmakelaar en prijzen), Niels de Graaf 
(penningmeester m.i.v. 2015).

Royal Ten, 24 mei 2014

Royal Ten, om direct zelf te antwoorden. ‘Ik 
denk dan: een andere minder kostbare locatie. 
De kosten in het Haagse centrum zijn hoog, 
omdat we genoodzaakt zijn allerlei verkeers-
maatregelen te treffen. Borden, afsluitingen, 
verkeersregelaars… en dan heb je nog geen 
meter gelopen.’ 
‘We zijn ooit op het Malieveld gestart met 
duizend lopers, nu zijn dat er 4500 én worden 
er wereldtijden gelopen! Dit jaar is het 
parcoursrecord met vier seconden verbeterd 
van 28.11 naar 28.07. We hebben naam omdat 
we bonussen weggeven en staan bekend bij 
atletenmakelaars. Hoeveel geld we omzetten? 
80.000 euro. Hoeveel vrijwilligers? 250. Het is 
groot.
We zijn de laatste der Mohikanen – als club 
zo’n evenement organiseren. Daar mogen we 
best ongelooflijk trots op zijn. (tvdg)

Parcoursmedewerkers: wachten tot de renners voorbij zijn

Vrijwilliger Berry Kramer fietst voor de winnaar uit



HOT ROAD REVIEW18 UIT HET BUITENLAND

Toppers in Gambia 
Keith Deathridge kennen we bij de club als de oprichter van The Hague Road Runners. Niet veel clubleden weten dat hij nog steeds 
hardlopers traint. Niet in Nederland, maar in het verre Gambia. Keith: ‘Ik train een elite hardloopgroep met veel beloften voor de 
toekomst.’

Tekst: Edmée Warneke (groep Mark Hornung), Foto: Keith Deathridge

Gambia is slechts een dun stripje land in het 
westen van Afrika. Het land is nauwelijks 

breder dan 35 kilometer, behalve aan de 
kust, daar loopt het wat wijder uit. Door het 
licht glooiende landschap stroomt de rivier 
de Gambia. In dit subtropische klimaat waar 
Engels de voertaal is traint Keith fanatiek met 
een selecte groep atleten. Hij is de meeste tijd 
van het jaar in Gambia te vinden. 

Politieagenten
Bijna alle atleten zijn van oorsprong politie-
agent, maar ze mogen fulltime met hardlopen 
bezig zijn. Ze kunnen zich volledig richten op 
lopen onder diensttijd, wat bijzonder is. Keith 
is uitermate tevreden over het aanwezige 
talent. Hij praat over de top van Gambia. Een 
elite hardloopgroep met veel beloften voor de 
toekomst. 

Betere prestaties
De groep traint ‘on track and on the road’, met 
een steeds duidelijker visie op welk trainings-

programma passend is en welke specifieke 
aspiraties iedereen heeft. Keith wil nog meer 
focus vanuit zijn lopers, om tot betere pres-
taties te komen. Hoe meer focus, hoe beter 
iedereen wordt, is het motto van de trainer. 

Afdankertjes
Het zou mooi zijn als deze Gambia-toppers 
een keer naar ons land konden komen voor 
een wedstrijd. Daar zal Keith ongetwijfeld zijn 
netwerk voor inschakelen. 
Hardlopen is in Nederland zo’n vanzelfspre-
kende sport geworden. Wie rent er tegen-
woordig niet? Overal vind je hardloopwinkels 
met de prachtigste outfits en verantwoorde 
loopschoenen. De hardloopschoenen van de 
elitegroep uit Gambia zijn afdankertjes uit 
Europa. Er is weinig in het land zelf voorhan-
den. In Gambia moet alles nog opgebouwd 
worden. Starting from scratch. The ultimate 
challenge.

Keith en de Gambiase runners
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Leden van the

Hague Road Runners 

krijgen altijd 10% korting

op schoenen en kleding

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

Tuin of golfbaan?
Afgelopen periode, op een prachtige zaterdag, liep een groep van vier personen ons terrein op. Zij duwden vol enthousiasme ronde 
tassen met wielen eronder voor zich uit. In de tassen zaten clubs. Op onze vraag wat ze kwamen doen, antwoordden zij: ‘Wij komen 
voor hole 9.’ Wij: ‘Het is hier helaas geen golfterrein.’ Zij: ’Ja, maar als we naar het gras kijken, dan moet dit toch echt een golfbaan 
zijn!’ 

Tekst: Roel Gort (groep Marc Hornung), Foto's: Marion van Griethuizen

Onderhoud en verfraaien
Al vele jaren in de zomermaanden komt een 
vaste groep vrijwilligers één maal in de drie 
weken bij elkaar, op zaterdag na de training, 
om in de tuin van onze club te werken. En dan 
zijn we er nog niet, want het hele jaar door op 
woensdag onderhoudt John Agterof de tuin en 
het gras. Het gerucht gaat dat John een baan 
als greenkeeper heeft aangeboden gekregen 
van onze buren. Gelukkig voor de Tuincom-
missie heeft hij dit resoluut afgewezen. Iedere 
woensdag wordt John ondersteund door Peter 
Barnard, die tevens in de winter ons materi-
aalhok up to date houdt. Alleen als het vriest 
nemen beide Roadrunners ijsvrij.

Drijvende kracht
We onderhouden niet alleen de tuin, er wordt 
ook veel energie gestopt in het verfraaien 
ervan. De drijvende kracht hierachter is Jelle 
van der Veen. Evenals John erelid van HRR. Een 
tuincommissie met bijzondere leden! Iedere 
keer als Jelle aanwezig is, zijn de leden be-
nieuwd en soms ook verrast met welke ideeën 
hij nu weer komt. 

Overige leden 
Hebben de overige leden dan geen inbreng? 
Jazeker, ook zij voegen veel toe aan het geheel. 
Tijdens onze lunch wordt er niet alleen heerlijk 
gegeten -met dank aan de dienstdoende 
barleden-, maar worden ook ideeën voor de 
tuin besproken en daarna uitgevoerd.
O ja, en hoe is het met de vier golfers verder 
afgelopen? Zwaar teleurgesteld verlieten zij 
uiteindelijk ons terrein.

De tuincommissie bestaat 
verder uit: Ronneke Borsboom, 
Marianne van Veldhuisen, Bas 
Mullekes, Frits Witmer, Bert 
van Aller, Ruud van Dijk, Rodi 
Druif en Roel Gort.

Ook zin om mee te werken in 
de tuin? Meld je bij één van 
bovengenoemde personen. Je 
bent van harte welkom!

Peter Barnard

Marianne van Veldhuisen en John Agterhof

Roel Gort

Iets te melden?
Wil je een persbericht versturen? 
De mediacommissie adviseert graag over 
hoe je het meeste aandacht krijgt voor 
jouw nieuws. En vergeet ook de moge-
lijkheden niet van onze nieuwsbrief per 
e-mail en natuurlijk de sociale media.

E-mail ideeën, vragen of teksten naar: 
redactie@hagueroadrunners.nl of spreek 
een van de redactieleden aan op de club.
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ORGANISATIE

THE HAGUE ROAD RUNNERS
Groenendaal 11
2244 BK Wassenaar 070-328 1025
www.hagueroadrunners.nl
www.facebook.com/hrrdenhaag
Twitter: @hagueroadrunner
Google+: Hague Roadrunner
LinkedIn: The Hague Road Runners

BESTUUR
Toon de Graauw (voorzitter) 06-2954 0931
Carry Kremer (algemeen bestuurslid) 
Roel Gort (commissies) 
Izaak Luteijn (wedstrijdsecretaris) 
Willem van Prooijen (penningmeester)

TECHNISCHE COMMISIE
Ed Reinicke (voorzitter) 06-51836876

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, Cees Rip, Terry Roel, 
Jan Ruigrok, Marlene du Toit, Kiek de 
Vreught, Eric Walther, Ed Zijl. 

PARAMEDISCH CORPS
Fysiotherapeut:
Dannis van den Berg 06-5111 0224
Masseurs:
Ton Bakhuis, Josien van Gorkum, Peter 
Hoek, Trudy de Lange, Sacha Zijlmans
Vertrouwenspersoon:
Caroline van Enst 06-2386 8104

LEDENADMINISTRATIE
Willem van Prooijen 06-5327 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 
ledenadministrateur. Contributiebetalingen 
op bankrekening: NL71 INGB 0002 6360 75 
t.n.v. HRR inzake CONTRIBUTIE.

CLUB VAN 100
Margriet Hoekstra (voorzitter) 070-347 3290
Bankrekening: NL34 RABO 0140 1582 35 
t.n.v. Club van Honderd

BARCOMMISSIE
Jan Willem Six (voorzitter) 06-25177102

MEDIACOMMISSIE
Ondine Gort (voorzitter) 06-8173 8411 
Peter Wisse (webmaster) 06-1753 1347
E: webmaster@hagueroadrunners.nl

CLUBKLEDING
Ed Zijl 06-2309 5534

Geef de pen door
Veel hardlopers kennen alleen de HRR-leden uit hun eigen loopgroep. Met deze rubriek 
laat de Hot Raod Review je kennismaken met een andere loper. Wat zijn de prestaties 
van Germaine van Leeuwe? 

De redactie spreekt Germaine op een 
regenachtige woensdagochtend vlak voor 

het Pinksterweekend met PinkPop. Germaine 
als Rolling Stones-fan is daar natuurlijk bij. 
Vol enthousiasme vertelt zij meteen over de 
tentoonstelling die zij aan het organiseren is 
over het optreden van de Rolling Stones in het 
Kurhaus 50 jaar geleden. Voor de liefhebbers: 
de tentoonstelling is tot en met 7 september 
te zien in Muzee Scheveningen. 

Wat is je grootste prestatie op loopgebied?
‘Ik ben al heel wat jaren lid van de vereniging. 
Ik ben ooit begonnen bij Rodi en ben vandaar 
uit een aantal jaren deelnemer geweest 
van de toenmalige ZOT (nu CPC-runners). 
Daarna – het zal 98/99 geweest zijn – ben ik lid 
geworden van de club. Ik heb bij verschillende 
trainers in de groep gezeten en bewaar hele 
mooie herinneringen aan de 10 km die ik met 
de groep van Heidi en Gerrit in Praag heb 
gelopen. Ik vond het een geweldige ervaring 
om zo ver van huis een wedstrijd te lopen. 
Mijn grootste loopprestatie is toch wel de 
halve marathon tijdens de CPC in 1998. Daarna 

heb ik nog een aantal keer met het Zorg en 
Zekerheidcircuit meegedaan en loop nu ieder 
jaar de 10 km tijdens de CPC. Dit had ik zonder 
loopgroepen nooit bereikt. Ik kan absoluut 
niet alleen lopen, heb een groep nodig om te 
kunnen lopen.’

Wat is je grootste prestatie op werkgebied?
‘Ik ben 23 jaar met veel plezier kleuterleidster 
geweest, maar toen ik eind veertig was werd 
mijn school gesloten. Dit gaf mij de kans om de 
studie te doen die ik al heel lang wilde doen: 
kunstgeschiedenis in Leiden. Daarnaast deed ik 
de opleiding voor meubelmaker bij het Hout- 
en Meubileringscollege in Rotterdam. Ja, die 
opleiding bestaat nog steeds. Via een stage-
plek in het Gemeentemuseum ben ik aan mijn 
huidige baan gekomen. Het museum heeft 
een grote collectie meubels van de 17e eeuw 
tot en met het interbellum. Ik doe samen met 
mijn collega het onderhoud en restauraties van 
de collectie. De studie kunstgeschiedenis was 
voor mij één grote openbaring. Het is een heel 
brede studie, naast vakken als schilderkunst en 
kunstnijverheid, vond ik het vak architectuur 
geweldig. Hierdoor ben ik mijn stad en de 
geschiedenis ervan door andere ogen gaan 
bekijken.’

Hoe ziet je privéleven eruit en wat beschouw 
jij daarin als grootste prestatie?
‘Ik ben getrouwd en mijn man werkt ook nog 
steeds. Hij is twee dagen in de week buiten-
portier bij het Kurhaus. Hij heeft drie kinderen 
en we hebben zes kleinkinderen. We zien ze 
regelmatig, maar zijn geen vaste oppasgroot-
ouders. Wat is mijn grootste prestatie? Ik ben 
heel dankbaar voor de grote dingen in het 

leven. Met de grote dingen bedoel ik gezond-
heid, echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en 
werk. Daarbij vind ik het een voorrecht dat ik 
naast deze “rijkdom” nog steeds intens kan 
genieten van de kleine dingen die het leven te 
bieden heeft. Van een bloeiende plant in mijn 
tuintje of van een kleine klus in huis. Ik hoop 
dat ik dat gevoel van voldoening en tevreden-
heid nooit zal verliezen.’ (oig)

Germaine geeft de pen door aan Carolien 
Lohmijer uit de woensdagochtendgroep van 
Annie van Heiningen.
(Aangekondigde Hein Philipsen was voor de redactie niet bereikbaar)

Leeftijd:  66 Jaar
Werk: Meubelrestaurator in het Gemeentemuseum te Den Haag
Bijzonderheden:  Kan niet hardlopen zonder loopgroep
Loopgroep:  Bij Izaak Luteijn op maandag en woensdag of soms in de ochtend bij 
 Annie van Heiningen, op zaterdag alleen in de winter
PR:  29 minuten op de 5 km
Houdt van:  Hout
Sterrenbeeld:  Ram 

Germaine van Leeuwe op Pinkpop


