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Diversiteit!

Dit is de eerste uitgave van de Hot Road Review 
van 2011. Een nummer met een grote diversi-

teit. Uiteraard met artikelen over loopevenementen. 
Vermeldenswaard is het feit dat Den Haag weer 
een marathon kent. In juli a.s. zal de 2e editie wor-
den gehouden. Ook staan we stil bij de clubrecords 
die afgelopen half jaar zijn gebroken.
Dit keer ook aandacht voor andere zaken die een 
relatie hebben met het lopen of de vereniging. 
Voeding, de afsluiting van de beginnerscursus en 
een betoog over de levensvatbaarheid van de club.  
Kortom, een grote variatie met hopelijk voor elk wat 
wils. Ideeën of bijdragen voor één van de volgende 
nummers zijn welkom op redactie@hagueroadrun-
ners.nl. Veel leesplezier!
De redactie.

15e Meeuwen-Makrelen-Loop

Door: Leendert Remmelink

Wat in het begin nog een soort “must do” voor 
insiders was, is inmiddels uitgegroeid tot 

een serieus hardloopevenement dat zich definitief 
genesteld heeft op de jaarlijkse Haagse hardloop-
kalender. Voor degenen die niet bekend zijn met 
dit fenomeen: tien Engelse mijl vanaf het bedrijf 
Boeg Nautic in de Scheveningse haven over het 
strand richting Monster tot het keerpunt op ca. acht 
kilometer en weer terug. Dit jaar moest de organi-
satie echter enkele kunstgrepen toepassen, omdat 
Rijkswaterstaat bezig is met het ophogen van het 
strand even voorbij Kijkduin. 

Aanvankelijk was het de bedoeling om een alter-
natieve route door de duinen uit te zetten. Maar 
het succes van de Meeuwen Makrelen speelde 
hen parten. De paadjes zouden te smal zijn voor 
de vijfhonderd deelnemers. De immer creatieve 
organisatoren hadden met een extra rondje 
Zuiderstrand toch een goede oplossing gevonden 
voor het ingekorte parcours. En daarmee ook weer 
beantwoord aan de doelstelling van de Meeuwen 
en Makrelen: afzien op het strand.. 

Tweede Kerstdag. Drie uur ’s-middags. Mooi moment voor een terugblik op de 
Meeuwen Makrelen Loop 2010. De vijftiende alweer. Voor Leendert Remmelink 
de vijfde keer dat hij heeft meegedaan.

Veel Roadrunners
Ook dit jaar was het ideaal Meeuwen en Makrelen 
weer. De winterse omstandigheden waren op 18 
december door overvloedige sneeuwval de nacht 
ervoor nog wat aangedikt, maar op het moment 
van starten brak de winterzon door. Na bemoedi-
gende woorden van organisator Jan Spek, geës-
corteerd door de Haagse wethouder Henk Kool, 
volgde iets na drieën het startschot en vertrok de 
meute van voornamelijk Haagse hardlopers (m/v). 
The Hague Road Runners waren bovengemiddeld 
vertegenwoordigd. Veel trainers hadden de zater-
dagochtendtraining verruild voor de Meeuwen en 
Makrelen en het clubhuis aan de ZOT-ters gelaten. 

Na vijfhonderd meter besneeuwde straten werd 
het strand bereikt waar zich al snel een lang lint 
van lopers, met de zuidwestenwind op kop, langs 
de vloedlijn richting Kijkduin begaf. Aangemoedigd 
door enkele wandelaars en hondenbezitters. Bij 
het keerpunt konden alle lopers twee kilome-
ter op adem komen met de wind in de rug. Om 

daarna nog weer even twee kilometer af te zien tot 
hetzelfde eindkeerpunt. Toen was het alleen nog 
maar terug richting Scheveningen, erwtensoep 

en gebakken vis. Pierre van Leeuwen redde de 
eer van The Hague Road Runners met een fraaie 
derde plek bij de heren. 

Lekkere soep en grote vis
De Meeuwen en Makrelen is ieder jaar weer een 
plezier om aan mee te doen. Prima sfeer, dito 
organisatie, maar vooral ook het fysiek afzien op 
het strand. Dit jaar wel zeer bijzonder met fraaie 
wolkenpartijen boven zee en als extra een volledig 
besneeuwd  strand en duinen. Met een kop lek-
kere erwtensoep en grote gebakken vis als bodem 
vetrokken de meeste Roadrunners na afloop nog 
richting het Scheveningse Brouwcafé voor een 
“Frisse Wind” of “Donker Genoegen”. De Makrelen 
heeft onze loopgroep bij de kerstborrel opgepeu-
zeld. 17 December 2011 staan we weer aan de 
start voor een nieuwe. 

Feest
25 jaar  1 van de 4  !

Waar:	 	 The	Hague	Roadrunners,
	 	 Groenendaal	11,	Wassenaar

Wanneer:		 Zaterdag	5	maart	2011
	 	 van	20.00	-	01.00	uur

Muziek:	 	 Live-band	De	Nooduitgang

Gratis:	 	 Entree	en	het	eerste	drankje

Mis	deze	gedenkwaardige	avond	niet
en	kom	naar	het

"25	jaar,	1	van	de	4"	-	feest
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Colofon
The Hot Road Review is een uitgave van The Hague Road Runners. Het staat iedereen vrij stuk-
ken in te sturen voor plaatsing in de clubkrant. De redactie behoudt zich het recht voor stukken 
zonder opgave van redenen te weigeren of in te korten. De sluitingsdatum voor de volgende editie 
is vastgesteld op:  woensdag 2 maart 2011. 

Stukken aanleveren kan via:
 redactie@hagueroadrunners.nl

Redactie   – Marty Messerschmidt, Heleen Wagenaar, Patty Kuiper
Advertententies  – Informatie over  advertentietarieven is verkrijgbaar bij Willem van Prooijen 
     (zie clubinfo pag. 12)
Vormgeving	 – De Groene Vraagbaak
Drukwerk		 – Zijlstra drukkerij
Fotografie		 – Pieter de Graaf, Kees Knaap  en vele andere leden

Trekking runnertjes

Deze keer heeft de notaris de trekking overgela-
ten aan Jerrie, met het volgende resultaat:

20 euro:
Ruud Noordam
 
10 euro:
Dommel
H. Flotman
R. Ton
Thea v.d. Geest
Patrag ??

5 euro:
Hanneke B.
Max B.
Yvonne Grimberg
Fred Vlasblom

Van de ledenadministratie

Door: Willem van Prooijen

Ten tijde van het schrijven van dit stukje gaan 
ook de rekeningen voor de contributie de deur 

uit. Geen acceptgiro’s of brieven, alles gaat per e-
mail. Uiteraard krijgen de mensen van wie ik geen 
e-mail adres heb, de rekening gewoon per post.
Verder krijg ik de laatste tijd nogal eens reacties 
dat men geen mail heeft ontvangen, terwijl ik die 
wel degelijk heb verstuurd. Dat is het probleem van 
sommige providers, die denken dat mail, die in gro-
te aantallen wordt verstuurd, vast wel spam zal zijn. 
Kijk dus goed in je map 'ongewenste mail'!
Aan het eind van vorig jaar waren er nog een flink 
aantal aanmeldingen, wat grotendeels te danken is 
aan de geslaagde beginnerscursus. Allen van harte 
welkom!

Aanmeldingen:
Catherine Minis
Marieke Bal
Xandra Thiele
Annemiek Kozel
Ariane Döpfner
Arnold Stoop
Bart van Hoek
Bas  Sikking
Charlotte Lemstra
Claudio van Aalst
Dick Mieremet
Elke Dobbinga
Ellen Dijkshoorn
Fenneke Molsbergen-Baijens
Geoffrey Harteveld
Jitske Janmaat
Joop van der Krogt
Karin Schuts
Kenza Boussif
Kora Koetsier
Krista Kloosterman
Lindy  De Leeuw
Marlene du Toit
Melissa Cavender
Michel Kozel
Myrte  Rullens-van der Plas
Paula Horvers-Buesink
Veronica Keuzenkamp
Wendy van der Meer
Ewout Schiferli
Marit Kramer
Verena Mauch

Toespraak van de voorzitter bij de nieuwjaarsreceptie

Dames en heren, beste Hague Road Runners, ere-
leden en leden met partners. Van harte welkom.

Waarschijnlijk is het jullie niet opgevallen bij 
het binnen lopen door de poort aan de voor-

kant maar ik kan u melden we hebben een nieuwe 
brievenbus. U zult zeggen wat is dit nou voor een 
typisch begin van een nieuwjaarstoespraak! Nou 
de vorige brievenbus is op oudejaarsdag opgebla-
zen. In dit grenzeloze mooie gebied tussen Was-
senaar en Den Haag is het oudejaarsvandalisme 
onze club dit keer niet voorbijgegaan en dat is dus 
een brievenbus teveel.

Na het geweldige 25 jarige jubileumjaar 2009 zijn 
over 2010 toch ook weer bijzonderheden te noe-
men. We groeien nog gestaag, de aanwas komt 
vooral uit de ZOT en de beginnerscursus. Dit be-
tekent wel dat we niet optimaal meeliften in de 2e 
loopgolf die Nederland nu meemaakt. Weliswaar 
geen zorgpunt maar toch, als bestuur zien we de 
groei liever wat forser toenemen voor een blijvende 
gezonde financiële basis in de toekomst. In sep-
tember hadden we de Ladies Night en deze was 
een groot succes. De foto’s op de site laten dat 
ook zien. Onze complimenten voor de organisato-
ren hiervan. Voor de heren die vinden dat zij niet 
kunnen achterblijven en die een mannennacht wil-
len organiseren, het draaiboek ligt bij Birgitta van 
Elferen. Ook werd in september het NK estafette 
1500 meter voor mannen 60+ gewonnen. We gin-

gen met een topteam naar Aalsmeer met als gevolg 
dat de concurrentie het liet afweten. Jammer maar 
we staan hiermee in elk geval wel in de boeken. 
Bij de 4e time trial hebben we een 50+ schaduw 
klassement geïntroduceerd en het was wel de 70 
jarige, Peter Hoek die hierin eerste werd in een ge-
corrigeerde tijd van 15.03 min. De lopers van the 
Hague Road Runners hebben in 2010 aan 103 
regionale, nationale en internationale wedstrijden 
deelgenomen. Zij hebben aan 15 marathons over 
de gehele wereld zoals in Boston, Dublin, Madrid 
meegedaan en ook diverse wedstrijden gelopen in 
Wales, Frankrijk, Spanje de USA, Slowakije enz. 
ga zo maar door. Kortom, the Hague Road Run-
ners laten nationaal en internationaal behoorlijk wat 
voetsporen na.

Ook is dit jaar weer aan het clubhuis gewerkt. De 
massage/fysioruimte is opgeknapt. U kunt er straks 
een kijkje nemen. Let wel er wordt vanavond geen 
massage gegeven. Het afgelopen jaar hebben we 
ook weer diverse wisselingen in commissies en bij 
vrijwilligers gehad. Soms denk je dan hoe lossen 
we dit nu weer op en vraag je je af ‘zal het de lo-
per een zorg zijn of de club en het clubhuis blijven 
draaien’. Gelukkig delen velen van jullie die zorg en 
hebben jullie op het beamer scherm kunnen zien 
dat in 2010 opnieuw leden vrijwilliger zijn gewor-
den. En ik zeg het nog maar eens, het blijft nood-
zakelijk dat de leden vrijwilligerstaken oppakken, 
immers het bestuur, commissies en de huidige vrij-

willigers zijn niet de zoveel dingen-doekjes binnen 
de vereniging.
Voor degene die niet bij de ledenvergadering waren 
nog even enkele speerpunten voor dit jaar: Verder 
uitwerken van het vrijwilligers beleidsplan, clubkle-
ding (de monsters zijn binnen) evaluatie bijscholen 
trainerscorps, besluit over uitbreiding clubhuis, 
doorstroming van de loopgroepen en stimuleren 
van vrouwen topsportploeg. Ook gaan we in de 
serre dubbelglas aanbrengen en de verwarmings-
ketels vernieuwen zodat we er lekker warmpjes bij 
kunnen zitten

Ik wens jullie allemaal een gezond en blessureloos 
2011 toe en hoop de maan weer een stukje dichter-
bij is gekomen qua loopkilometers.

Toon de Grauw,   voorzitter HRR

1 van de 4: hoe het allemaal begon…
Al weer 25 jaar geleden opperden Peter van 

Soest en Bert van Dijk (beiden van A.V. Sparta) 
aan Wim Hartman om een soort wedstrijdcircuit te 
organiseren voor de Haagse atletiekverenigingen. 
De wedstrijden dienden vooral laagdrempelig te zijn 
– dus toegankelijk voor diegenen die weinig wed-
strijden liepen, want wedstrijden, daar keek men 
toch een beetje angstig tegenaan. Daarbij zou het 
leuk zijn om zo meer contact te hebben met de le-
den van de andere verenigingen. Als we er tot slot 
een soort competitie van zouden maken, zou dat 
ook nog eens een extra stimulans vormen om mee 
te doen. Andere belangrijke aspecten waren: een 

voordelig kostenplaatje, gratis voorinschrijving en 
na-inschrijving tegen een kleine vergoeding en tot 
slot werd besloten om er een 10-km- wedstrijd van 
te maken, een mooie afstand voor vele lopers. De 
naam 1 van de 4 was snel bedacht omdat naast 
Sparta , HRR en Haag ook Olympus 70 mee wilde 
doen.

Na acht mooie jaren besloot Olympus 70 uit te stap-
pen, omdat ze al genoeg loopjes in het Westland 
organiseerden. Die plaats is vervolgens opgevuld 
door de Koplopers uit Delft. Ook hebben AV 40 en 
de Delvers nog een paar jaar meegedaan.
Nu 25 jaar later staat de organisatie nog steeds 
overeind met een gemiddelde van 250 deelnemers 
per wedstrijd. De mannen van Sparta rekenen al 25 
jaar de klassementen in de diverse leeftijdsklass-
sen uit én de verenigingsprijs.Sinds een jaar of tien 
is er ook een crosscircuit aan het programma toe-
gevoegd; mooie crossen op landgoed Duinrell, in 
Meijendel en Delftse Hout. En uiteraard de Oliebol-
lencross.

Om deze mooie geschiedenis die vele gedenk-
waardige momenten kent, wordt het 25 jarig be-
staan van de 1 van 4 groots gevierd, en wel met 
een spectaculair feest op zaterdag 5 maart, van 
20.00u -01.00u in ons eigen clubhuis. De entree en 
het eerste drankje zijn gratis, dus komt allen naar 
dit geweldig mooie feest dat muzikaal wordt bijge-
staan door live-band De Nooduitgang!

Door: Monique van der Burg
Communicatiecommissie HRR

Berichten vanuit het bestuur

Op de bestuurvergadering van 14 december is 
het volgende besproken:

- Carlijne Maan is geslaagd als assistent 
trainer. Gefelicteerd!  Het is wenselijk dat er 
meer mensen de assistant trainerscursus gaan 
volgen. 

- Er komt dubbelglas in de serre en twee 
verwarmingsketels worden vervangen. 

- Het Bestuur blijft druk doende om het par-
keerprobleem op te lossen.

- Vanuit de beginnerscursus zijn er nieuwe 
leden ingestroomd. Welkom bij HRR.

- We zijn bezig met het verkrijgen van een 
AED voor in het clubhuis.
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het terrein’ tijdens 
de militaire opleiding 
bleek goed toepas-
baar te zijn, evenals 
de mat in de hal van 
het clubhuis. 
Ook voor de lopers 
was het oppassen ge-
blazen. Ondanks de 
goede zorgen van de 
club ‘krasse knarren’ 
bleek het soms zelfs 
op het terrein rond 
het clubhuis spekglad 

te zijn. Over de fietspaden in Meijendel hadden  
auto’s van het duinwaterbedrijf gereden en door de 
bandensporen waren de paden ook glad gewor-
den. Slechts de fietspaden naast de doorgaande 
wegen bleken redelijk begaanbaar en dan nog was 
het oppassen geblazen, vooral op het asfalt. 
Aan de andere kant hadden de winterse om-
standigheden tot mooie kanten. Zo werden de 
diehards die in op de maandag voor Kerst toch de 
schoenen aantrokken in Meijendel bij volle maan 
getrakteerd op een schitterende natuur!  Zeker als 
er dan ook nog een paar reeën oversteken. 
Ook konden de lopers die geen bericht van het 
aflasten van de trainingen hadden ontvangen toch 
in het clubhuis de teleurstelling verwerken. Deze 
donkere, maar toch gezellige avonden leidden 
soms tot bespiegelingen en initiatieven waarvan in 
dit blad verslag wordt gedaan.

Hot Road Review WINTERSPORT

Winter in Nederland: Barre tijden voor lopers!?
Evenals de periode rond de jaarwisseling 2009- 

2010 was het ook dit keer raak: Nederland werd 

verrast door winterse omstandigheden. Uw redac-

tie heeft een aantal gevolgen daarvan voor onze 

vereniging aan het papier toevertrouwd.

Door: de redactie

Door het vrij zachte weer zaten er nog tot lang 
in november veel bladeren aan de bomen. 

Eind november ging het echter plots flink vrie-
zen, met kale bomen tot gevolg. Een kleine week 
later, op 4 december viel een dik pak sneeuw. Op 
de wegen leidde dat tot een chaos, maar in de 

duinen tot sprookjesachtige 
plaatjes tijdens de training. 
Menigeen kwam met een 
letterlijke ijsmuts terug in 
het clubhuis.
In de weken die volgden 
was het nog steeds koud 
en regelmatig werd het 
pak sneeuw ververst. De 
meest gestelde vraag in 
die periode luidde dan ook: 
Gaat de training door? De 
website van de HRR heeft 
waarschijnlijk op trainings-
dagen nog nooit zoveel bezoekjes gehad om 
het antwoord op die vraag op de site te kunnen 
lezen.  Diezelfde vraag gold natuurlijk ook voor 
wedstrijden, zoals de Meeuwen & Makrelen (zie 
hiernaast). Het antwoord van de organisator was: 
‘De Meeuwen & Makrelen gaat altijd door!’. Dat 
kan niet gezegd worden voor de Bruggenloop 
in Rotterdam. Deze werd zelfs voor het tweede 
achtereenvolgende jaar afgelast! Gelukkig voor 
onze Dannis bleef dit lot de Halve van Egmond dit 
jaar bespaard.
Deze winterse omstandigheden hebben geleid 
tot minder prettige situaties. Op de club komen of 
weggaan was soms al een hele opgave. Met de 
fiets onderuit gaan of het wegslippen van auto’s 
was niet incidenteel. Door de sneeuwhopen op het 
parkeerterrein of rond de club bleek menig auto 
vast te komen zitten. De cursus ‘lichte berging in 

De winter die dit jaar eerder en heviger was heeft 
dus zowel positieve als negatieve ervaringen 
opgeleverd. En nu maar hopen dat de ‘lessons 
learned’ en initiatieven dit jaar een goed vervolg 
krijgen.

Time-trials 2011: Presteren èn genieten; het ultieme HRR-clubgevoel!
In het clubblad van september 1996 stond een 

stuk van een trainer die zich had verheugd op de 
volgens de wedstrijdkalender aangekondigde time-
trial. Hij werd geconfronteerd met het afhaken door 
het organisatie-comité zoals dat toen bestond. 
Een aantal van de willekeurige gedachten die bij 
hem door het hoofd schoten waren: Hoe kan het 

dat diverse trainers de time-trial wel en anderen 
niet in het schema opnemen?, het stond toch in de 
wedstrijdkalender?, TC?, het is toch een clubaan-
gelegenheid?, we willen toch niet een allemaal een 
apart eilandje binnen 
de vereniging zijn? 
Uiteindelijk heeft hij 
zelf de organisatie 
voor zijn rekening 
genomen voor de 10 
(!) lopers die zich er 
blijkbaar ook op had-
den verheugd.
De organisatie en 
ook de deelname 
aan de time-trials 
is afgelopen jaren 
aanzienlijk beter 

geweest dan het aantal uit het bovenstaande 
voorbeeld. Relatief gezien neemt echter slechts 
15 tot 20% van de leden deel aan dit evenement. 
Dat vinden wij jammer. Mede omdat enkele van 
de overwegingen die 15 jaar geleden werden 
geopperd in onze ogen nog steeds hout snijden. 
De time-trials zijn een club-aangelegenheid. Het 

is vooral voor de niet-
wedstrijdlopers van de 
vereniging een unieke 
kans om eens in de 
zoveel tijd te meten waar 
je staat. Zonder dat je 
daarvoor (ver) hoeft te 
reizen of op andere dan 
reguliere trainingsdagen 
moet lopen. Bovendien is 
er meer kans op inter-
actie tussen de groepen 
dan het dispuut-achtige 
patroon dat we bij normale 
trainingsavonden zien.  
Om de opkomst bij de 
time-trial avonden en 

dus ook het clubgevoel te stimuleren hebben wij 
in 2010 jaar het initiatief genomen om na afloop 
van de test een maaltijd te serveren, waarbij het 
clubhuis een Spaanse, Italiaanse of Hollandse 

sfeer uitstraalde.
Vanwege de vele positie-
ve reacties op dit initiatief 
hebben wij besloten ook 
in 2011 de bardiensten 
tijdens de time-trials 
extra cachet te willen 
geven. Op dit moment 
is nog niet helemaal 
duidelijk op welke wijze 
dat gaat gebeuren, maar 
wij willen jullie vooral 
uitnodigen om van deze 
combinatie presteren 
èn genieten gebruik te 
komen maken. Noteer de 
data (28 maart, 30 mei, 
22 augustus en 19 sep-
tember) alvast in je agenda.  Want zeg nu zelf: Die 
combinatie is toch het ultieme HRR-clubgevoel?!!

Groep Frans Perdijk
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C Als (hard)loper of sporter moet je als geen ander goed voor je lichaam 

zorgen. Daar past onder andere een gezond voedingspatroon bij. Vaak 

wordt gedacht dat het gebruik van voedingssupplementen of vitamine-

preparaten essentieel is om gezond te blijven. Dit hoeft echter hele-

maal niet! Met een gezonde en gevarieerde voeding krijg je alle voe-

dingsstoffen binnen die je lichaam nodig heeft. Om je wat informatie 

en tips over voeding te geven, om zelf een gezonde dagelijkse voeding 

samen te stellen, is dit Voedings-ABC opgesteld. In deze editie deel 2.

Door: Patty Kuiper

N   Natrium 
Natrium is een belangrijk mineraal, voornamelijk 
voor de vochthuishouding. Natrium komt in veel 
voedingsmiddelen voor, en Nederlanders krijgen 
daardoor over het algemeen te veel natrium (zout) 
per dag binnen. Het advies van het Voedingscen-
trum luidt dan ook: Wees matig met zout.

O   Ontbijt
De dag begint goed met een gezond ontbijt. Ont-
bijten stimuleert de darmwerking en de stoelgang. 
Het is verstandig om te ontbijten met volkoren of 
graanproducten, zoals brood of muesli. Daarbij 
zijn halfvolle melk, karnemelk of koffie/thee zonder 
suiker en een stuk fruit een gezonde keuze.

P   Pasta
Pasta is een goede bron van koolhydraten. Vol-
koren pasta bevat meer vezels dan de ‘gewone’ 
witte pasta. Vaak wordt gedacht dat pasta een 
‘dikmaker’ is, maar het zijn vooral de room- en 
kaassauzen die een pasta calorierijk maken. Niet 
alleen sporters, maar ook niet-sporters hebben 
dagelijks 40-50% koolhydraten nodig, welke onder 
andere in pasta voorkomen. 

Q   Quetelet index 
De quetelet index (QI), ook wel de body mass 
index (BMI) genoemd, geeft de verhouding tussen 
je lichaamsgewicht en je lengte weer. Deze index 
zegt iets over het risico dat je gewicht oplevert 
voor je gezondheid.
QI of BMI = gewicht/(lengte)2

< 18.5  = Ondergewicht
18.5 – 25 = Gezond gewicht
25 – 30   = Licht overgewicht
> 30  = Sterk overgewicht, obesitas 

R   Regels voor gezonde voeding
De Schijf van Vijf (zie S) is gebaseerd op vijf 
spelregels; 

1) Eet gevarieerd
2) Eet niet te veel 
3) Zorg voor minder verzadigd vet in de voeding 
4) Eet veel groente, fruit en brood 
5) Bereid je eten op een veilige manier 

Als je je houdt aan deze spelregels, eet je gezond 
en verstandig!

S   Schijf van Vijf
In de Schijf van Vijf staan de voedingsmiddelen 
die wij dagelijks nodig hebben. Hiertoe behoren 
groente en fruit (vak 1), brood, pasta, aardappelen 
en peulvruchten (vak 2), zuivel en vleesproducten 
(vak 3), vetten en oliën (vak 4) en dranken (vak 5). 
De dagelijkse basisvoeding moet uit de Schijf van 
Vijf komen, dit levert een gevarieerd en gezond 
voedingspatroon. 

T   Tussendoortjes 
Het Voedingscentrum adviseert om per dag drie 
hoofdmaaltijden en maximaal 3 á 4 tussendoortjes 
te eten. Gezonde tussendoortjes zijn bijvoorbeeld 
rijstwafels, drinkbouillon, sultana of ontbijtkoek. 
Natuurlijk kun je ook voor een product uit de Schijf 
van Vijf als tussendoortje kiezen, zoals fruit (een 
appel) of een boterham tussen de maaltijden hoor. 

U   Uitzonderingen
Snoep, koek, snacks en gebak horen niet thuis in 
de Schijf van Vijf. Het zijn uitzonderingsproducten. 
Natuurlijk kun je deze af en toe best eten, maar 
ook hier geldt weer; niet te vaak en niet te veel. 

V    Vitamines en vetten
Als je mocht kiezen tussen vitamines of vetten, 
zou je (als sporter) misschien automatisch voor de 
vitamines gaan. Maar naast vitamines heeft ons 
lichaam zeker ook vetten nodig. Voor de opname 
van sommige vitamines, de vitamines A, D, E en 

K, welke in vet oplosbaar zijn, is het eten van vet-
ten juist nodig! Wat betreft vetten hebben onverza-
digde vetten de voorkeur boven verzadigde vetten. 

W      Water 
Ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water. 
Tijdens het hardlopen verlies je veel vocht, dat 
merk je aan de zweetdruppels die over je gezicht 
lopen tijdens een wedstrijd, maar ook aan dat je 
minder vaak moet plassen en dorst krijgt na een 
zware inspanning. Het is belangrijk om je vocht-
balans goed aan te vullen, zowel na een training 
als na een wedstrijd. Ook daarvoor moet je goed 
drinken, dagelijks zo’n 1,5 tot 2 liter vocht. Dit 
hoeft niet per se water te zijn, ook andere dranken, 
zoals thee of sap, en voedingsmiddelen leveren 
vocht. 

X   Xal ik niks over zeggen

Y    IJzer
IJzer is een mineraal, betrokken bij het transport 
van zuurstof in ons lichaam en bij spierweefsel-
vorming. Sporters hebben soms een verhoogde 
ijzerbehoefte. Bronnen van ijzer zijn vlees, groene 
groentes, eieren, volkoren producten, peulvruchten 
en gedroogde vruchten. Mensen met een ijzerte-
kort voelen zich moe en kunnen last hebben van 
hartkloppingen, spierkrampen en duizeligheid. 

Z   Zuivel
Zuivelproducten zijn bijvoorbeeld melk, yoghurt 
en kaas. Deze leveren eiwitten, B-vitamines en 
mineralen zoals calcium. Omdat zuivelproducten 
vaak ook veel verzadigde vetten bevatten, is het 
verstandig om (regelmatig) voor magere varianten 
te kiezen, zoals 20+ of 30+ kaas, magere yoghurt 
en halfvolle melk. 

Voor meer informatie over voeding en gezond eten 
kun je terecht op www.voedingscentrum.nl. 

Conditio op het culinaire pad
Dat Conditio’s sportief tot het gaatje kunnen gaan is bekend, maar dat zij dat 
ook met etentjes kunnen - van de broekriem dan - is waarschijnlijk niet alge-
meen bekend. Ondanks Sinterklaas, Kerstmis en Oudjaar was er in december 
ook nog plek voor twee tussendoortjes.

Allereerst de 70e verjaardag van Pieter van Os. 
Zijn kinderen nodigden ons uit voor een “hapje 

en een schnapsje”. Dat liep echter uit op een com-
plete maaltijd met een voor-, hoofd- en nagerecht. 
Alles van de kaart. Het eerste moment waren wij 
ook van de kaart en dachten dat zij gek waren 
geworden. De zaak heet “Binnen”; of dat met de 
financiële situatie te maken heeft, weten we niet. 
In ieder geval lieten wij het ons uitstekend smaken. 
De van Osjes zijn prima gastheren/vrouwen.
Ten tweede werd op 21 december jl. voor de 17e 

keer de traditionele kerstlunch gehouden. Aan-
wezig waren 44 personen. Vanwege de gladheid 
hadden 11 personen zich door deze winterse om-
standigheden laten tegenhouden. Jammer maar 
wel begrijpelijk. Terry (sterke vrouw van het type: 
niet ?ullen maar poetsen) trok de kar weer met 
assistentie van Truus (soep-quiche en fruitstokjes) 
– Sonja v. As (rijstsalade) – Marijke Hoff (quiche) 
– Geertruus (paté) – Simone (saucijzenbroodjes)- 
Corrie-Betsy en Anneke (afd. elektrisch mes en 
duvels-toejagen) en niet te vergeten Peter Veelo (8 
liter diverse puddingen) gemaakt in zijn pudding-
vormenverzameling. (3x woordwaarde). Heeft u 
nog vormen? U kunt ze voor niets bij hem kwijt. De 
gangen werden aan elkaar gesproken door Anton, 
Minister van Entourage en onze spreekstalmees-
ter. Hij spreekt zo goed stal dat hij kans ziet een 
koelkast aan een eskimo te verkopen. Ja en dan 
Gerard, onze voorzitter. Ook al zo’n begenadigd 
spreker. Hij zette iedereen in het zonnetje waarop 
veel voor onszelf werd geapplaudisseerd.

Ook een hoogtepunt was de samenzang o.l.v. Leo 
de Munk, gewezen leraar en één van die twee 
broertjes die zo leuk erotisch hun haar achterover 
kunnen gooien. Dit terzijde, maar onder zijn leiding 
en met engelachtige begeleiding van dwarsfluitiste 
Els, werd uit hele volle borsten het “Midden in de 
winternacht” gezongen. Het klonk zo goed dat er 
gedacht wordt aan de oprichting van een zangkoor 
“De Conditiootjes”. Leo declameerde ook nog een 
schitterend gedicht “KRAK”. De tekst daarvan is 
tegen betaling van € 5,- te verkrijgen. Dit ter ver-
sterking van onze “Lief-en Leedpot”.
Al met al kwamen weer aardig wat kennis, be-
kwaamheden en vaardigheden uit de groep naar 
voren en meer dan tevreden rolden, gleden en 
glibberden we weer naar huis.
Heel vervelend al die feestjes maar HET WAS 
WEER GRANDIOOS.

Door: Jean Beeren
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Zevenheuvelenloop Nijmegen 15 km

Eindelijk was het zover. Na een maand van 
hard trainen en geen wedstrijden (laatste wed-

strijd 2 oktober) de wedstrijd waar ik al heel lang 
naar uitkeek. De trainingen waren de afgelopen 
maand erg zwaar, een rustweek en toen weer een 
opbouwweek als laatste voor de Zevenheuvelen-
loop. Het was zondagochtend 9:30 uur toen ik 
samen met mijn vriendin richting Nijmegen ging. 
Om 11:00 uur in Nijmegen een parkeerplekje 

zoeken, heerlijk gratis parkeren. Even naar de 
Mini-Zevenheuvelenloop gekeken van de kinderen 
en toen begon het te kriebelen. Rond 11:45 uur 
lekker inlopen tot 12:15 uur, even omkleden bij de 
auto en richting start gaan. 
Het was uitstekend weer, de zon scheen en een 
graad of 6 à 7, dus gewoon in het vertrouwde 
HRR-tenue de wedstrijd lopen. Ik mocht wel 
starten in het blauwe vak, maar ik wist van vorig 
jaar dat het snel vol was. En dan moet je best veel 
‘slome’ mensen inhalen, daarom dit jaar op tijd het 
vak in.

Voor of achter Theo?
Ik had als doel in de 54 minuten te lopen, het start-
schot klonk en we waren weg. Na 10 seconden 

kwam ik al over de streep dus niet zo heel veel 
achterstand op Theo. Theo mocht in het grijze vak 
beginnen omdat hij ‘ouwe-lullen-korting’ kreeg, 
zoals wij dat noemen met alle respect natuurlijk, 
want zoals Theo loopt op dit moment is echt 
geweldig. De start was goed verlopen, ik had gelijk 
een lekker tempo. Bij 2,5 km kwam ik bij Theo 
in de buurt, gelijk de 1ste heuvel omhoog. Daar 
gingen we dan, erg geconcentreerd op alles en 

iedereen. Ik keek om en ik zag dat ik Theo alweer 
kwijt was. Ik dacht niet eens: ‘Ik wacht op hem’, 
had mijn doel gesteld en daar kon niemand mij 
vanaf houden. Na 5km was mijn doorkomsttijd 
18:19, toen kwamen de heuvels achter elkaar, het 
liep gesmeerd. Bij 9 km kreeg ik effe een steekje 
in mijn zij, met een heuveltje omhoog kon ik even 
tempo laten zakken en dat hielp, naar beneden 
voelde ik het al niet meer. Doorkomst 10 km 36:36 
dus omgerekend 18:17 op 5 km. Ik kon het niet 
geloven hoe strak ik op een schema liep, dit kon 
ik alleen maar dromen. Nog maar 5 km dacht ik 
en alle remmen gaan los. Bij 12 km kreeg je nog 
een smerig heuveltje, toen dacht ik echt: ‘Waarom 
hebben ze deze er nog in zitten?’ Wat een pijnlijk 
stukje was dat zeg

Huub Redegeld trainde intensief om een goede tijd 

neer te zetten bij de Zevenheuvelenloop,

het grootse evenement op 21 november 2010. 

Op de grote dag liep hij een tijd 

die hij alleen maar kon dromen.

 
YESSS
In de afdaling kon ik weer lekker versnellen nog 
maar een klein stukje. Net na de 14 km zag ik be-
kenden van de HRR. Dat gaf mij nog meer energie 
en ik kon het laatste stuk vol gas geven. Ik zag de 
finish al. Nog 250 meter, 200 m,150 m,100 m,50 
m en YESSS eindelijk een PR 54:39 mijn laatste 
5 km in 18:03 wat een heerlijk gevoel. Na zolang 
trainen en wachten word je dan eindelijk beloond. 
Dit is goed voor mijn zelfvertrouwen en ook wel 
voor het team. Dat ziet dat het erin zit, niet alleen 
bij mij maar bij meer in het team. We gaan er een 
seizoen van maken dat niemand snel zal vergeten.
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Bergje op - Bergje af
Trainen, iedere week weer, regelmatig 
op de trainingsavonden en -ochtend, 
daarnaast zelf trainen, door de stad, 
door het bos, langs het water, kilome-
ters maken en op mijn manier mezelf 
sterker maken om beter en sneller te 
lopen. Het doel? Fit worden en blijven 
en voorbereiden op een wedstrijd, in 
dit geval de Zevenheuvelenloop.

Door: Gregor de Graaf

Ik bedenk bij het inschrijven om te gaan lopen 
voor een goed doel en dan heb ik voor mezelf 

de druk behoorlijk opgevoerd. Een druk die ik voel, 
maar die niet onprettig is. De 'tussenstand' vlak 
voor het weekend is € 640,- (!) Meer dan ik had 
verwacht en de belangstelling is echt super! En er 
zijn nog toezeggingen.

De voorbereiding
Een dag eerder naar Nijmegen, overnachten bij 
vrienden, kopje thee, kletsen, pasta eten, weer en 
kop thee, de route bekijken, waar zitten de zwaar-
dere stukken, klaverjassen en op tijd naar bed.
Zondag, goed geslapen en vind het spannend. 
Het weer ziet er perfect uit, blauwe lucht, waterig 
zonnetje en een graad of 9. Eten, boterhamme-
tjes met appelstroop, kopje thee, eerste sms'jes 
binnenkrijgen, rond het middaguur omkleden en 
op weg naar de Groesbeekseweg. Overal lopers, 
vriendelijke succeswensen en een omroeper die 
lopers en publiek enthousiasmeert.
Het 'groene' startvak, mijn startvak, loopt lang-
zaamaan vol. Hier en daar zie ik een loper met 
een HRR-shirt, maar van mijn loopgroep zie ik 
nog niemand. De logo's op mijn rug verleiden om 
vragen te stellen. Leuk om die aandacht te ervaren 
en erover te vertellen.
De omroeper telt af naar de start en wil heel graag 
dat er een wereldrecord gelopen gaat worden. 
Dan is het 13.00u en een paar seconden als het 
startsein valt. Wij blijven rustig staan. Dan klinkt 
er de tijd op de eerste kilometer, 2"38' Een tijd die 
voor velen ver, heel ver, buiten bereik ligt en ook 

respect oogst. Dan horen dat Leonard Komon met 
32km/u een heuvel afdendert. Ongelooflijk dit soort 
snelheden, te voet.

De wedstrijd
Dan is het 13.22 en zet de groene-groep zich in 
beweging. Rond 13.25 ben ik over de start en sluit 
me aan bij de massa die voor me loopt richting de 
eerste heuvel, vals plat omhoog. Dit gaat me soe-
pel af. Voor mij ligt de uitdaging erin om het tempo 
rustig te houden, mezelf een beetje te sparen. Dan 
begint na ruim 3 km de eerste echte klim, kleine 
pasjes. Dit kost me behoorlijk wat kracht, hijgend 
kom ik boven. Nu op een holletje naar beneden en 
weer omhoog. Leonard Komon is dan gefinished, 
in 41"12', een wereldrecord. 
Richting de 9 km, een kleine klim en dan naar 
beneden, wat last van mijn linkerknie, de vochtbult 
die er zit, speelt op. Zoeken hoe ik mijn voeten 
neerzet om geen pijn te hebben en doorlopen. 
Heuvel op voel ik niks. Het zwaarste stuk ligt voor 
ons, voor me: de beruchte 10km, in ongeveer een 
kilometer een klim van 30 meter. Mijn lijf protes-
teert. Ik ga door. Rond me heen hebben lopers 

het tempo teruggebracht tot wandeltempo. Deze 
heuvels zijn de echte kuitenbijters. Bekaf kom ik 
boven aan. De gedachte dat het vanaf nu alleen 
nog maar bergaf gaat, steunt me.

De mensenmenigte moedigt ons aan, wat een 
publiek, massaal toegestroomd. Er zijn maar 
weinig stukken waar niemand staat. Langs de kant 
wordt er geroepen dat het vanaf nu alleen nog 
maar bergafwaarts gaat. Dat er nog een stuk vals 

plat in zit, daar hebben we het niet over, maar het 
kost wel moeite om daar in redelijk tempo tegenop 
te komen.
Ik doe mijn best om de laatste kilometer onder de 
4.50 min./km te lopen, maar ik krijg de versnelling 
er niet meer uit. De finish is in zicht, het gejuich 
neemt toe, nog een paar laatste passen en dan 
ben ik over de finish! Trots, blij en ook emotioneel. 

Als ik weer een beetje ben bijgekomen, zie ik dat 
mijn tijd vlakbij de tijd waar ik op was weggegaan...

Nagenieten
Lekker lopen, niet teveel op de tijd letten, was het 
devies, en dan deze tijd (1h16"34')! Ik sukkel rich-
ting de medaille-uitreiking, ben op zoek naar mijn 
supporters. Gelukkig zijn zij fitter dan ik en word ik 
gevonden en vallen de felicitaties mij deel. 
Als we compleet zijn nog even mijn t-shirt halen 

en dan huiswaarts waar een kop dampende soep 
wacht om warm te worden en bij te komen bij een 
warme douche en daarna lekker eten.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die me gesteund 
heeft, die geheel belangeloos een steentje heeft 
bijgedragen aan het doel van Stichting Leef Je 
Droom. Dank jullie wel!

27 maart 2011: 
Culpepper  

100% Beach Run

Op zondag 27 maart zal alweer voor de vijfde 
keer de Culpepper 100% Beach Run worden 
gelopen. Voor volwassenen is er keuze uit 5 
of 10 Km, voor kinderen is er een kidsrun van 
1,5 km. Net als afgelopen jaren zijn er special 
prijzen voor de snelste HRR-lopers.
 
Start van alle afstanden om 12.30 uur. Start en 
finish bij Beachclub Culpepper. Inschrijven kan 
ter plaatste of via www.inschrijven.nl. 

De mensenmenigte moedigt ons aan, wat een 

publiek, massaal toegestroomd. Er zijn maar wei-

nig stukken waar niemand staat. Langs de kant 

wordt er geroepen dat het vanaf nu alleen nog 

maar bergafwaarts gaat.



hun half uurtje en zo wisselen we steeds. 
Als loper zijn we aangenaam verrast door de fijne 
organisatie er omheen. We kunnen douchen in 
het sjieke Sheraton-hotel, vlakbij. Onze spullen 
kunnen we kwijt in de lockers (tip: laat hier niet ook 

je reisziektepilletjes in liggen ;)) en de vermoeide 
spieren kunnen we daarna pamperen in de bijbe-
horende sauna. Dat doen we de volgende keer. 

Over het project
Toen de oprichter van het Wheel of Energy, 
Richard Bottram, geconfronteerd werd met het feit 
dat zijn vriendin Elise aan longkanker leed, gooide 
hij het roer in zijn leven drastisch om. Hij verkocht 
zijn bedrijf om zich toe te leggen op zijn privésitu-
atie. Na het ziekteproces en het overlijden van 
Elise in 2005 staat zijn leven – fulltime onbetaald – 
in het teken van de strijd tegen kanker. Het bracht 
hem uiteindelijk tot het oprichten van de stichting 
Marathon 365 die zich inzet voor een wereld 
waarin kanker niet langer een levensbedreiging 
vormt. Richard heeft in 2006 en 2007 gedurende 
een jaar bijna dagelijks een marathon gelopen. De 
missie van Wheel of Energy is hoop uitdragen en 
positieve energie geven. Je kunt op de website 
van het project de World Cancer Declaration 
ondertekenen waardoor er meer internationale, po-
litieke aandacht geschonken wordt aan de ziekte. 
De wereldwijde bundeling van energie moet leiden 
tot internationale welzijnsverbetering voor mensen 
die geraakt zijn door kanker. 
Imposant. Dat is het goede woord. 

Meer informatie 
Meer informatie vind je via www.wheelofenergy.
org. Je kunt hier ook een plekje op het wiel reser-
veren om zelf mee te doen! Het wiel staat er nog 
tot 10 oktober 2011. Kun je niet lopen? Je mag ook 
een vrijwillige bijdrage doneren. 

Wat doen die mensen?
Het prettige van hardlopen is dat je in een veran-
derende omgeving loopt. Welnu, met dit wiel blijf je 
weliswaar op 1 plek, maar er trekt heel wat publiek 
voorbij. Erg vermakelijk. 
Mensen die spontaan erbij willen springen (hoho, 
eerst inschrijven op de site!), aanmoedigende 
kreten en gebaren, kinderen die met grote ogen 
en open mond blijven staan. Mensen die vertellen 
dat ze het zo’n goed doel vinden, mensen die ook 
hardlopen. En ook mensen die er een tijdje naar 
kijken en rustig hun shaggie draaien en roken.
En zo startte de kerstavond van mijn broer en 
mij. Eigenlijk een avond om met het hele gezin 

En zo reisde ik op de dag van kerstavond naar 
Schiphol. En zoals dat bekend is bij hardloop-
evenementen, ook hier hing weer een sfeer van 
sportiviteit en opgetogenheid.

Het wiel draaide volop en was druk bezet door 
de initiatiefnemer Richard Bottram, andere lopers 
en mijn broer (die niet kon wachten en er alvast 
bij liep). Blikken van herkenning ‘heej, nog een 
hardloper die mee gaat doen’ en geruststellende 
en enthousiasmerende kreten ‘Gaaf hè? Je komt 
er zo bij? Helemaal niet eng hoor, het is goed te 
doen!’.

Een snelle omkleedactie voor hardloopoutfit op 
een Schipholtoilet en ja hoor, daar sprong ik erbij. 
Voor de deelnemerswissel werd het wiel op rustig 
tempo gezet voor een veilige in-en uitstap. De eer-
ste paar meter was het even wennen (het is toch 
een bizar idee om in een groot wiel te lopen), maar 
daarna kon het tempo weer omhoog en liepen we 
ons uur. 
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Laat het Wheel of Energy lopen!
Over sommige acties moet je niet te lang nadenken. ’t Is nu of nooit. Want 
voor je het weet is het verleden tijd en baal je ervan dat je het niet hebt ge-
daan. En rest enkel de gedachte ‘dat je daar eigenlijk graag aan mee had ge-
daan, maar ja, je had het weer zo druk met….. Patricia Heerekop en haar broer 
sprongen in het Wheel of Energy om zich in te zetten voor de strijd tegen 
kanker.

Door: Patricia Heerekop

The Wheel of Energy? Een wiel dat 365 dagen, 
24 uur per dag belopen wordt door hardlopers. 

En niet zomaar, nee als metafoor voor een geza-
menlijke strijd tegen kanker. 
Mijn broer vertelde erover. Lopen in een soort 
groot hamsterloopwiel. Hamsterloopwiel?! Na 1 
plaatje op de site wheelofenergy.org wist ik het 
zeker, hier wil ik aan meedoen!

"Geweldig! 

Ik doe ook mee 

aan deze 

wonderlijke actie.

I' m part of the 

team!"

te vieren. Helaas zijn onze ouders ook overleden 
aan kanker. Een gezamelijk diner zit er dus niet in. 
Maar met twee dikke knipogen vanuit het Wheel 
of Energy naar boven voelden ze toch even heel 
dichtbij.

Allemaal DOEN
Richard, wat een geweldig initiatief. Weliswaar 
met een vreselijke aanleiding, maar wat bewonde-
renswaardig dat jij de energie bundelt van zoveel 
lopers tegen deze afschuwelijke ziekte. En dat dit 
met gezamenlijke inzet werkelijkheid kan worden.

En iedereen die dit leest en denkt ‘Goh, dat zou 
misschien ook iets voor mij zijn, maar ik wil eerst 
nog over nadenken’. Tegen die mensen zou ik 
willen zeggen: DOEN! Trommel wat medelopers 
op of ga alleen en ontmoet nieuwe mensen in het 
wiel. Je eerste goede voornemen is dan al uitgeko-
men en was nog leuk ook.   Succes!

Hamstereeeeeen! 
Zes lopers doen mee aan het project ‘Wheel of Energy’ op Schiphol

Door: Chantal Craandijk
Foto’s: Frans Martens

Imposant. Dat is het goede woord. En futuristisch. 
Midden op het plein voor de hoofdingang van 

Schiphol staat een groot, planeetachtig hamster-
hardloopwiel van dertig ton met een diameter van 
bijna zeven meter en een breedte van zo’n drie 
meter op ons te wachten. Aan de binnenkant ligt 
een rode rubberen renbaan met plaats voor drie 
lopers, gescheiden door ’n witte streep. Het Wheel 
of Energy is open, zodat de lopers naar buiten 
kunnen kijken en nieuwsgierige voorbijgangers 
naar binnen. 
We doen twee uur mee aan het doel van het 
Wheel of Energy: lopen tegen kanker. Iedereen 
van ons groepje - Barbara van Gessel, Marieke 
van Vught, Frits Witmer, Frans Martens en Sandra 
en Chantal Craandijk - heeft zijn eigen redenen 
hiervoor. Sommigen hebben kanker van (te) dicht-

bij meegemaakt, anderen weten van horen zeggen 
wat de ziekte aanricht. We zijn het er allemaal 
over eens: dit is een goed doel en een bijzonder 
project. 

In de trein onderweg naar Schiphol bedachten we 
ons dat het waarschijnlijk twee uurtjes loopcorvee 
zou worden, wel voor een goed doel, maar niet 
heel erg leuk... Wat we niet hadden verwacht, was 

de aanloop van veel nieuwsgierige mensen voor 
een gesprekje. Sommigen wilden met hun bedrijf 
meedoen en kwamen eens kijken. Anderen waren 
oude lopers, met nog ’n zacht plekje voor hun 
hobby die ze niet meer konden uitoefenen. Men 
was veel minder gehaast dan je zou verwachten 
op een luchthaven. Het is duidelijk een project dat 
mensen nieuwsgierig maakt en dat men een warm 
hart toedraagt. 

We nemen het wiel over van twee dames waarvan 
er één drie keer per week loopt en na een korte 
uitleg gaan we van start! Het is even wennen: je 
loopt op ’n ronde loopband en dat is toch gek als 
je onze duinen gewend bent. Na een tijdje krijgen 
we er echt plezier in, we merken al snel dat je kunt 
uitrusten door steeds een beetje naar beneden 
te lopen en spelen wat met de snelheid. Als eind-
sprint zetten we hem op de hardste stand om even 
lekker de benen te strekken. Na het eerste half uur 
pakt de andere helft van ons groepje het over voor 
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Weer een marathon in Den Haag: de Zwarte Marathon
Voor het eerst sinds de eenmalige Konmarathon in 1998 heeft Den Haag weer 
een echte marathon (zoals iedere serieuze stad trouwens…). Goed nieuws 
dus voor Den Haag! Goed nieuws ook voor onze vereniging, want het initiatief 
voor deze nieuwe marathon, met de illustere naam ‘Zwarte marathon’, komt 
van ons lid Dick van der KIei, waardoor deze marathon op termijn wellicht een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan de uitstraling van onze vereniging. Een 
verslag over het ontstaan van de Zwarte marathon en van de loop zelf.

Door: Hein Philipse

Ergens tussen kerst en oud&nieuw is het plan 
voor deze marathon geboren. Ondanks de 

wel zeer korte voorbereidingstijd is het Dick gelukt 
om een marathon te organiseren die voldeed aan 
de drie eisen die de KNAU stelt aan een officiële 
marathon: 

1) de afstand  moet door een KNAU-official wor-
den vastgesteld (dank Izaak Luteijn!); 
2) de inschrijving moet openbaar zijn; 
3) er moeten minimaal drie deelnemers zijn. Ook 
aan deze laatste eis werd voldaan: Dick van der 
Klei, Marty Messerschmidt en ikzelf namen deel. 
Daarnaast waren er twee estafette-teams: Gert- 
Jan Vierling en John van Dijk liepen ieder de helft 

en een team van vier dames waaronder twee ZOT-
loopsters liepen ieder een kwart van de afstand.

Op 9 januari was het zover. Om 11 uur werd bij het 
clubhuis van de HRR het startsein gegeven door 
clubmarathonicoon Dick van Es. Dick van der Klei 
moest vanwege een hielblessure al snel opgeven, 
dus Marty en ik vertrokken vanuit het clubhuis 
richting de kust om over het stand op en neer 
naar Noordwijk te lopen. Marty moest vanwege 
hardnekkige griep helaas bij Wassenaar de hand-
doek in de ring gooien. Met een forse wind in de 
rug ging de tocht verder richting Noordwijk. Daar 
begon het echte gevecht, want op de terugweg 
hadden wij windkracht 5 pal tegen. Gelukkig was 
het mij gelukt om op de heenweg de twee estafet-
teteams bij te houden, zodat wij op de terugweg 

gezamenlijk ‘als treintje’ de strijd tegen de wind 
konden aangaan. Dankzij mentale en fysieke 
ondersteuning op de drank- en wisselposten 
(Scheveningen, Wassenaar, Katwijk, Noordwijk) 
bereikten wij rond kwart over drie de finish bij de 
HRR (de estafette-teams waren mij in de laatste ki-
lometers net te snel af..). In het clubhuis wachtten 
ons pannenkoeken en kreeg ik als enige finisher 
(men leze: winnaar) een prachige bokaal.

Kortom: een prachtig initiatief, uitstekend georga-
niseerd bovendien. Dit krijgt een vervolg. Noteer 
zondag 10 juli 2011 alvast in je agenda!

De Start Keerpunt in Noordwijk Het deelnemersveld

Uitwaaien tijdens de Kerst!
Ook dit jaar verzamelden zich vele 

lopers op 2e Kerstdag in de Aquajut-

ter bij het Noordelijk havenhoofd voor 

een nieuwe editie van de traditionele 

HRR Kerststrandcross.  Het tegeltje 

dat we na afloop kregen vermeldt dat 

het alweer de 15e was. Reden voor de 

redactie om eens te gaan praten met 

de organiserende Kerstman Henk.

Door:

Was dit de inderdaad de 15e keer?
Dit was de 15e keer dat de HRR de organisatie 
voor haar rekening heeft genomen. Daarvoor 
organiseerde vanaf 1977 de Scheveningse zwem-
vereniging (DSZ) dit evenement. Het parcours is 
in de loop der tijd niet gewijzigd. Lopen over het 
strand betekent ook dat het altijd doorgaat! Zelfs 
al is het strand,  zoals in het eerste jaar dat we het 
organiseerden, dusdanig bevroren dat we er geen 
piketpalen in kunnen slaan.

Hoeveel deelnemers waren er dit jaar?
15 jaar geleden begonnen we met minder dan 100 
lopers. Dit jaar waren er al met al iets meer dan 
200. De oudste deelnemer was 75, de jongste 5 

jaar.  Ze kwamen van heinde en ver. Er was zelfs 
iemand uit Cadier en Keer. Gezien de gladheid op 
de weg is me dat heel erg meegevallen. Vanwege 
die gladheid hebben we wel de start met een 
kwartiertje uitgesteld.

Hoe waren de weersomstandigheden dit jaar?
Dit jaar hebben we het erg getroffen. Weinig wind , 
laag water en een fantastisch zonnetje.

Ik kreeg de indruk dat het aantal finishers bij 
de 5 km groter was dan het aantal inschrijvin-
gen en bij de 10 km omgekeerd?

Die indruk klopt. Blijkbaar kon een aantal mensen 
het toch niet opbrengen om nog een keer die lus 
te lopen. De wedstrijdsecretaris was zo vriendelijk 
om ze toch in de uitslagenlijst te vermelden. Die 
coulance past in de sfeer van de loop. 

Volgens mij was de route langer dan 5 of 10 
km.

Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Of 
jouw klokje met GPS is tweedehands en niet meer 
zo accuraat. Het kan ook zijn dat het parcours is 
opgemeten toen het hoog water was, terwijl tijdens 
de loop plaatsvond tijdens laag water. Dan maak 
je toch wat extra meters naar de vloedlijn. Meest 
aannemelijk is echter dat het keerpunt net iets te 
ver van de pier af was en iets te ver het strand op. 
Een leerpuntje voor de volgende editie.

Waar was de klok?
Ook bij mijn eigen trainingen merk ik dat het 
overgrote deel van de lopers  een eigen klokje 
heeft. Bovendien is de Kerst ook een periode van 
onthaasting. Tijd is dus niet het belangrijkst, deel-
nemen wel. Wat niets afdoet aan de prestatie van 
de winnaar, onze eigen Pierre van Leeuwen.

Ik hoor veel complimenten van de lopers over 
de verzorging na afloop (drankje, gebakken 
visje, erwtensoep) en de gezellige sfeer.
Dat is mooi om te horen, daar doen we het voor. 
Met we wil ik  ook onze sponsors Jacques Over-
gaauw, de Stena Line en Jos de Waardt (van de 
mortel) nog noemen. Bij leven en welzijn hopen 
we volgend jaar weer voor een 16e editie te gaan 
zorgen.

De kerstman wijst ons 
de weg

Jong en oud doen mee
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Vergrijzing binnen de vereniging?!
“….. he just can’t sell it”

Tijdens de nieuwjaarsreceptie had de voorzitter het over een vereniging met 

voldoende leden om in alle opzichten, ook financieel, gezond te zijn. Dick 

van der Klei is sceptisch over de huidige levensvatbaarheid van de club. Hij 

deed een 10 jaars toets. Zonder aanwas van jonge leden ligt de vermoedelijke 

opheffingsdatum van de HRR ergens tussen 2020 en 2025. Onderstaand zijn 

betoog, waarbij hij ook belemmeringen en opties aangeeft om uit deze vergrij-

zende situatie te komen.

Door: Dick van der Klei

Johan Cruijff is behalve als voetballer en trainer 
met name bekend geworden om een groot aan-

tal wijsheden, die hij naar voren bracht en brengt. 
Vaak wijsheden in de trant van redelijk voor de 
hand liggende zaken, die in de meerderheid van 
de gevallen wel opgaan, maar niet in alle gevallen. 
Een bekende is: “ieder nadeel heeft zijn voordeel’. 
Een nadeel kan ook wel eens zonder een voordeel 
zijn, dus altijd waar is het niet, maar het klinkt leuk. 
Deze inleiding als excuus dat, mocht u van mening 
zijn dat ik ongelijk heb door minstens tien voor-
beelden aan te wijzen die mijn indruk logenstraf-
fen, dat nog niet zo hoeft te zijn dat dit daarmee 
ook alles overziend onjuist is. 

10 jaars toets
Als ik kijk naar de vereniging en daar een 10 jaars 
toets (hoe staat de vereniging er over 10 jaar 
voor), levert dat het volgende beeld op. Mijn indruk 
is dat de gemiddelde leeftijd van de leden met het 
verstrijken van de tijd bijna even hard oploopt. Die 
gemiddelde leeftijd was in 2009 48 jaar en zou in 

2010 een jaar hoger zijn geworden. De vereniging 
kent slechts een zeer geringe aanwas van jonge-
ren. Indien deze ontwikkeling zich voortzet  haalt 
onze renvereniging waarschijnlijk 2025 niet, maar 
zal die door een ineenzakkend aantal leden, door 
het vertrek van ouderen zonder aanwas van nieu-
wen, op een bepaald moment door ledengebrek 
zichzelf opheffen. Een vermoedelijke opheffings-
datum lijkt dan te zijn ergens tussen 2020 en 2025: 
als de vereniging 30 of 40% heeft van het huidige 
ledenaantal houdt HRR waarschijnlijk eenvoudig-
weg op te bestaan omdat dan iemand “de stekker 
eruit trekt’’ bij gebrek aan voldoende draagvlak om 
de vereniging actief voort te laten bestaan. 

Enthousiasme voor hardlopen
Volgens de atletiekunie op haar internetsite  is 
running, waarmee denk ik bedoeld wordt 8-13 km 
p/u lopen (in tegenstelling tot sprinten) de snelst 
groeiende afdeling. Op de internetsite wordt een 
heel relaas gehouden waarom lopen positief is, 

je conditie verbetert, je weerstand neemt toe, je 
valt ervan af en je humeur verbetert. Toen ik mijn 
dochters (toen 15 en 17) wilde voorstellen om lid 
te worden van de vereniging wilden zij dat niet. 
Zij gaven aan zich niet thuis te voelen op de ren-
vereniging of zich niet te herkennen in de overige 
leden, die zij meer bij mij vonden passen: grijs 
haar en boven de 40. Is rennen alleen voor oude-
ren? Pas met 43 ben ik echt met lopen begonnen. 
Toen ik 25 jaar geleden in Rotterdam studeerde is 
het mij nooit gelukt om een rondje om de Kralingse 

Plas – 7 km - te rennen. Toen ik 45 was liep ik als 
klein onderdeel van de marathon Rotterdam om 
diezelfde Kralingse Plas heen. 

Aandacht media
Anderzijds, de tijden zijn veranderd en de media 
staan vol van zwaarlijvigheid, niet roken, matig 
drinken en allerlei andere gezondheidskreten, die 
wellicht aanleiding zouden kunnen zijn voor jeugdi-
gen (onder de 30 of zelfs 25) om lid te worden van 
een vereniging voor wegatletiek. Als de vereniging 
de gemiddelde leeftijd wil laten zakken, jongere le-
den zoekt, dan zal daar werk van gemaakt moeten 
worden. Bijna niets komt aanwaaien en niemand 
zit op je te wachten. Als je dergelijke leden zoekt 
dan zal daaraan getrokken moeten worden. Het 
citaat in de aanhef is een zin uit de komedie ’The 
American President’, waarin Michael Douglas dit 
zegt. Je moet mensen wel kunnen overhalen. Als 
de HRR wat wil met jeugd dan lijkt met name, 
naast een voortrekkersrol, commerciële vaardig-
heid, humor en assertiviteit nodig om dat aan te 
pakken. Kort zal het niet duren.

Disputen 
Een tussenstap over de loopgroepen. De renver-
eniging HRR is -zoals ik het beleef- feitelijk geor-
ganiseerd in disputen: een verticale kleinere groep 
binnen de vereniging waar enigszins gelijkgestem-
den van verschillende leeftijden jaren bij elkaar 
blijven. De teams komen op mij over als sociale 
groepen. We blijven bij elkaar. Voordeel van het 
“disputensysteem” is dat het wanneer iemand 
eenmaal lid is, hij gemakkelijker wordt opgenomen 
en onderdeel blijft van een kleinere groep, hetgeen 
het sociale element bevordert. Nadeel is dat wan-
neer de prestaties uiteen gaan lopen van de leden 
in de groep het lastiger wordt om over te stap-
pen naar een andere groep. Je zou dat kunnen 
trachten te verminderen door activiteiten te doen 
met 2 of 3 groepen tegelijk om zo de contacten 
over en weer te stimuleren en terreinafbakening in 
te tomen. Als kleinere groepjes zullen de “dispu-
ten” ook minder goed voor hun eigen verjonging 
kunnen zorgen. 

Sociale aspect loopgroepen
Juist gelet op de nadruk, die er ligt op loopgroepen 
en het sociale aspect daarin, lijkt het van belang, 
dat wanneer er geïnteresseerden zijn, deze zo 
spoedig mogelijk in een groep komen waarin zij 
naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren 
terecht zullen komen. Zeker wanneer het niveau in 
een groep verschilt zullen er snelleren en langza-
meren zijn, zodat het toelaten van een nieuweling 
die wellicht nog minder goed meekomt geen na-
deel hoeft te zijn. Op middelbare scholen heet dit 

determineren: vaststellen van iemands capacitei-
ten en wensen zijn, waar hij het beste zou passen. 
Om in dezelfde beeldspraak te blijven, lijkt het dan 
van belang dat in een introductiegroep iemand niet 
langer blijft dan nodig is om te determineren naar 
welke groep hij gaat. De opties lijken: blijven in de 
introductiegroep, naar een bestaande groep met 
een behoorlijk aantal mensen ouder dan 30 (die 
in aanvang zijn ingedeeld meer naar capaciteit 
van de lopers) of eerst naar een jongerengroep 
(zonodig een paar jaar totdat iemands capaci-

teiten vanzelf hem uit die groep dwingen). Daar 
een gedachte aan wijden kan geen kwaad. Mijn 
inschatting lijkt een paar jaar jongerengroepen, als 
de aantallen dat rechtvaardigen. Ik heb mensen 
eerder van de vereniging zien vertrekken dan van 
groep overstappen, hetgeen zonde is.

Gauss: geen uitersten, maar de 
grote middengroep
De groep van Appie Beekhuizen is de voor mij 
bekendste groep jongeren (over 5 tot 10 jaar ook 
niet meer). Beekhuizen zelf is snel, de jongens in 
zijn groep ook. Hij legde mij uit dat hij de motivatie 
hoog houdt en veel vraagt. De inzet is hoog, de 
prestaties ook. Zij lopen goed. Redelijk lopende 
twintigers of zelfs tieners danwel middelmatige of 
minder dan middelmatige lopers van rond 20-25, 
die lid zijn, ken ik niet of nauwelijks. Juist waar 
de renvereniging geen atletiekbaan heeft en zich 
zou kunnen profileren als dat het niet zo fanatiek 
hoeft als op een atletiekvereniging, is mijn indruk 
dat een grote groep mensen onder 30 wel lid zou 
moeten kunnen worden van HRR. Het zou moeten 
gaan om veel mensen volgens de theorie van 
Gauss: het middenstuk, wellicht driekwart van het 
totaal uit een leeftijdsgroep. Met andere woorden, 
best behoorlijke lopers, redelijke lopers en matige 
lopers met goede intenties. Tieners, twintigers, 
dertigers, die wellicht nu nauwelijks denken over 
lopen, maar die wel over te halen zijn en te interes-
seren zijn. Want uiteindelijk ieder lid is er één en 
niet iedereen zal een toptijd neer kunnen zetten, 
terwijl ieder lid zijn steentje bij kan dragen aan de 
vereniging HRR, lekker lopen, contributie betalen, 
bardienst draaien en andere vrijwilligersactiviteiten 
ontplooien die nodig zijn voor het voortbestaan van 
de vereniging. Ieder jong lid wordt vanzelf een oud 
lid en uiteindelijk oud-lid. 

Zoektocht naar jonge aanwas
De vraag wordt dan: hoe de doelgroep op te 
zoeken? Wat maakt HRR zo speciaal dat die 
persoon lid wil worden? Waarom HRR en niet een 
andere club? Wat interesseert tieners en twinti-
gers, mensen die net werken of die nog studeren, 
om te gaan lopen? Wie heeft voldoende wervende 
capaciteiten om dergelijke potentiële leden te inte-
resseren om lid van de HRR te worden. Verkoop is 
ook een vak. Wanneer iemand weinig mensen met 
een vergelijkbare achtergrond als hijzelf ziet, zal 

dit niet even uitnodigend hoeft te werken. Het zal 
er bij voorkeur op aankomen om niet enkelen maar 
tientallen jongeren dan over te halen en te kunnen 
beginnen met jongerengroepen gedurende enige 
jaren alvorens verder door te stromen (of nooit 
door te stromen maar samen oud te worden). 

Gemakkelijke ingangen lijken te zijn de Haagse 
Hogeschool, de grootste verzameling jeugdigen 
met nog enige agendavrijheid, verzameld op één 
plek. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het 
geven van een training aan een jeugdteam waarbij 
er doordeweeks training op de Hogeschool zelf 
is  of vanuit de Hogeschool zelf plaatsvindt en de 
weekendtraining alleen vanaf het verenigingsge-
bouw; dit om de eerste stap te verlagen. Ook denk 
ik daarbij aan de maatregel de contributie te stellen 

op bijvoorbeeld € 60,-, tot iemand 2 jaar na afslui-
ting van zijn studie is (een soort studentenkorting 
plus 2 jaar van de jonge starter), in ieder geval een 
lager bedrag dan de normale contributie en luid 
aangeven dat dat korting is (niet vermelde korting 
is zonde van het geld). Ook dat kunnen inhouden 
om die eerste twee jaren KNAU-licentie niet in 
rekening te brengen voor wie dan al wedstrijd wil 
lopen. Ook zou bijvoorbeeld de marechaussee 
(hier in de stad gelegerd) wellicht doelgroep kun-
nen zijn: rekruten zullen over het algemeen fit en 
behoorlijk getraind zijn en een behoorlijk aantal zal 
in het weekend in Den Haag blijven en kan een 
aardige kweekvijver zijn voor juist goede lopers. Of 
eens bezien of een gesprek met de afdeling jeugd 
van de Gemeente ’s-Gravenhage resultaat kan 
brengen. Of scholen zonder nabije sportvelden, 
waar je buitengym op die wijze samen laat doen, 
na afloop douchen op de club; alle trainers hebben 
diploma’s naar ik begreep. Vaak gaat het om het 
overwinnen van die eerste indruk en na een paar 
maanden of na een jaar zal een redelijk deel afval-
len, maar als een redelijk deel blijft dan kan dat 
een optie zijn. 

Als er geen jongere leden zijn, houdt de HRR 
vanzelf op te bestaan. Het niet boeken van vooruit-
gang kan achteruitgang betekenen. Het zou mooi 
zijn als de renvereniging over 15 jaar nog steeds 
bestaat. 

(NB artikel ingekort door de redactie)

"Juist waar de renvereniging geen atletiekbaan heeft en zich 

zou kunnen profileren als dat het niet zo fanatiek hoeft als 

op een atletiekvereniging, is mijn indruk dat een grote groep 

mensen onder 30 wel lid zou moeten kunnen worden" 

CPC Pasta-party
Zondag 13 maart is het weer zover: Deelnemers aan de ZOT en vele lopers van de vereniging 

zullen zich storten in het grootste loopevenement van Den Haag, de CPC. In de week voorafgaand 

kan het koolhydraten stapelen beginnen. De ZOT-commissie wil jullie daarbij assisteren en organi-

seert daarom op vrijdag 11 maart een pasta-party in het HRR-clubhuis. 

Deelname staat open voor zowel ZOT-ters als leden van de HRR. Kosten voor de maaltijd, inclu-

sief desert en één gratis drankje bedragen € 7,50. Voor opgave zie de website en het mededelin-

genbord in het clubhuis.

"De vereniging kent slechts een zeer geringe aanwas 

van jongeren. Indien deze ontwikkeling zich voortzet  

haalt onze renvereniging waarschijnlijk 2025 niet"

"Toen ik mijn dochters (toen 15 en 17) wilde voorstellen 

om lid te worden van de vereniging wilden zij dat niet. Zij 

gaven aan zich niet thuis te voelen of zich niet te her-

kennen in de overige leden, die zij meer bij mij vonden 

passen: grijs haar en boven de veertig"
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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

Ultraloper Ron Teunisse publiceert eerste boek
Bij uitgeverij Parnassia is onlangs 

de verhalenbundel ‘De koerier die 

nergens bij hoort’ van ultraloper Ron 

Teunisse verschenen.

Ultraloper Ron Teunisse (1952) wordt op 
afstanden boven de honderd kilometer be-

schouwd als de beste loper van Nederland. Door 
zijn imponerende verschijning en zijn krachtige 
loopstijl is hij een voorbeeld voor veel langeaf-
standslopers. In 1987 doet hij voor het eerst mee 
aan de Spartathlon, de beruchte ultraloop over 
246 kilometer tussen de Griekse steden Athene 
en Sparta. Hij wordt vierde. Een jaar later legt 
hij met zijn eindtijd van 25 uur, 49 minuten en 57 
seconden beslag op de tweede plek, ondanks dat 
hij verkeerd loopt en door de organisatie wordt 
benadeeld. Als enige Nederlander weet hij vijf keer 
de Spartathlon te volbrengen. 

In zijn lange loopbaan volgen nog meer indrukwek-
kende wapenfeiten. Drie keer behaalt hij de titel bij 
het NK 24 uur. En nog altijd staan de Nederlandse 
records op de 12 uur, 24 uur en 100 EM op zijn 
naam. Toch hecht Teunisse zelf weinig aan wed-

strijden en titels. Hij was min of meer veroordeeld 
tot het lopen: ,"Als ik loop voel ik me beroerd, maar 
als ik niet loop nog beroerder."’
In het boek zijn columns opgenomen die Teunisse 
schreef voor het blad Runner’s World en voor ‘42’. 

De dribbelaar
Door: Paula Horvers

Ik mag mij sinds een paar maanden een HRR-
loper noemen en dat is in hardloopkringen geen 

sinecure! In september ben ik begonnen bij HRR 
en kwam onder de hoede van Jan en Robert. In 
goede handen dus maar vooral ook heel gedreven 
handen. Na een aantal keren werd onze groep, die 
best wel groot was, bruusk in tweeën gehakt. Ik 
werd vanaf dat moment gedrild door Jan Baelde. 
En dat heb ik geweten. De dribbels - volgens de 
Van Dale: 'kleine, snelle passen' - werden door Jan 
naar eigen inzicht uitgevoerd. Ik vrees dat hij het 
woord 'kleine' uit het woordenboek gehaald heeft. 
Vooral snelle passen dus. Daarmee dreef Jan ons 
wel tot grote hoogten en kwamen wij meestentijds 
moe maar zeer voldaan terug op de club. Daar 
moet ik eigenlijk nog aan toevoegen dat wij ook 
meestal drijfnat geregend weer terugkwamen.
Het heeft namelijk gedurende onze trainingen heel 
vaak heel hard geregend. Robert heeft hier toch 
ook wel schuld aan. Zijn buienradar - die volgens 
mij speciaal voor trainers in het leven is geroepen 
- heeft ons met regelmaat bedrogen. Daar waar 
het droog zou moeten zijn, regende het en vreemd 
genoeg was het omgekeerde niet het geval. Daar 
waar het zou moeten regenen, deed het dat ook. 
Ach, het was een mooie tijd. Heel gezellig en 
tegelijkertijd heel sportief. Ik heb er dan ook geen 
moment aan getwijfeld om lid te worden van deze 
leuke vereniging. En dat is uiteraard ook te danken 
aan de trainers want zij hebben ons beginners 
laten genieten van de prachtige omgeving en van 
het plezier dat hardlopen je brengt.

Daarnaast schreef hij speciaal voor het boek een 
aantal nieuwe verhalen. In het boek zijn verder 
behalve enkele toepasselijke gedichten ook 25 
bijzondere foto’s van topfotografen geplaatst.

Ron Teunisse en zijn vriend Jan Knippenberg 
waren ultralooppioniers in Nederland. Ron heeft in 
het boek meerdere malen onder woorden proberen 
te brengen wat die vriendschap met Knippenberg 
voor hem betekend heeft: ,"Vriendschap is iets 
zeldzaams. Het is onbaatzuchtig, zonder voor-
waarden. Je wordt geaccepteerd zoals je bent. Je 
kunt jezelf zijn. Jan was zo. Eindelijk iemand die je 
begrijpt in deze onbegrepen wereld"’.

"Schema’s heb ik nooit gehad. Ik heb maar wat 
aangeklooid. Geen idee of het anders had ge-
moeten of beter had gekund. Ik volgde m’n gevoel 
en dacht er niet te veel over na", schrijft Teunisse 
over zijn carrière als lange-afstandsloper in de 
inleiding van ‘De koerier die nergens bij hoort’. 
Deze authentieke en eigenzinnige houding heeft 
hij niet alleen als ultraloper, maar ook als schrijver. 
Teunisse schrijft zeer beeldend over trainingen, 
mentaliteit, collega-lopers, vriendschap en uitput-
tende wedstrijden. Daarnaast laat hij ook zijn licht 
schijnen over onderwerpen als Kerstmis en zijn 
werk in de psychiatrie. Ook daarin neemt hij geen 
blad voor de mond. 

De Twirls… vrouwen die elkaar kennen via 
twitter en zich inzetten voor Because I Am A 

Girl van Plan Nederland. Tot 1 januari 2011 zetten 
de Twirls zich in voor Because I Am A Girl van Plan 
Nederland. Lees er alles over op: http://acties.
plannederland.nl/acties/wandadijkstra/Twirls-for-
Girls
Zij doen dit door mee te doen aan hardloopevene-
menten en zich daarvoor te laten sponsoren. 
En door een Twirlskalender uit te brengen met 
twaalf Twirls die weinig tot niets aanhebben. De 
foto’s op de kalender zijn wel heel stijlvol.

Met de kalender en het hardlopen willen ze geld 
inzamelen voor Because I Am A Girl van Plan Ne-
derland. Op deze wijze willen ze aandacht vragen 
voor meisjes in ontwikkelingslanden en het feit dat 
zij vaak niet naar school kunnen. De campagne 
Because I Am A Girl zorgt dat meisjes in ontwikke-
lingslanden meer kansen krijgen. De meeste van 
deze vrouwen komen uit de omgeving Amersfoort 
maar de groep breidt zich uit naar de rest  van 
Nederland. 
De Twirls gaan door. Ook in 2011 zetten ze zich 
in voor een goed doel. Welk doel en wat ze gaan 
doen weten ze ook nog niet. Geen nieuwe kalen-
der, maar wat dan wel?

Ben jij een vrouw en twitter je actief? Dan kun je 
een Twirl worden. Stuur een mail naar ingepingver-
sluis@gmail.com met daarin de mededeling dat je 
een Twirl wilt worden, wat je twitternaam is en welk 
goed doel jij wilt aandragen voor de longlist. 
De communicatie verloopt natuurlijk vooral via 
twitter. Indien nodig per e-mail. Verder kun je je 
aansluiten op Hyves en op Facebook.
Help mee of doneer voor Because I Am A Girl
Volg ze op twitter via www.twitter.com/twirls033
Meer informatie vind je op: http://www.twirls.nl

Twirls

Toen ik afgelopen Kerst meedeed 
aan de Kerstcross op Schevenin-
gen en mij inschreef voor de 10 
km en dat ook nog gewoon uitliep 
was dat dus mede te danken 
aan diezelfde trainers. Jan riep 
mij nog enigszins vertwijfeld toe 
of het wel verstandig was voor 
een beginner om 10 km te lopen, 
maar toen ik hem herinnerde aan 
zijn 'dribbels' was zijn mond snel 
gesnoerd!
De volgende uitdaging is de CPC 
en ook die staat op mijn lijstje. Ik 
dribbel wel naar de finish!!
Met dank aan Jan, Robert, Ben 
en Carlijn. De trainers Jan en Robert 

Afsluitende loop op het strand
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Vanwege het vervallen van deze rubriek in de vorige edities dit keer maar liefst 26 wijzigingen in de 
vitrine met de top vijf prestaties aller tijden per leeftijdscategorie. De wijzigingen zijn bijgewerkt tot 
31 december 2010.

1500 m baan:
• Izaak Luteijn: liep op 25 september tijdens de NK estafettes te Amstelveen de 1500  
 meter in 6:22,0. Dit levert hem de eerste plaats op in de categorie M65. 
• Peter Hoek: liep eveneens op het NK estafettes in Amstelveen de 1500 meter. Zijn tijd  
 6:20,0 levert hem de eerste plaats op in de categorie M70.

5000 m baan:
• Jean Claessens: veroverde op 16 september de vierde plaats in de vitrine in de catego- 
 rie M55 met zijn tijd 23:15,9 gelopen tijdens de baanwedstrijd in Naaldwijk.

5 km timetrial:
• Sandra van Doorn: legde het timetrial parcours rond het Boetveld op 23 augustus af in  
 0:20:07. Hiermee komt ze bij de vrouwen senioren op de vierde plaats in de vitrine.  
 Ouahiba Ouadfel die op 15 september 2003 in Clingendael 0:20:44 liep verdwijnt uit de  
 vitrine.
• Truus Kalisvaart: liet op 7 juni voor haar rondje om het Boetveld de tijd 0:35:31 noteren.  
 In de vitrine categorie V75 neemt ze hiermee de tweede plaats in achter Corrie Herps. 

10 km weg:
• Harrie Gerritsen: liep op 19 september in Delft de 10 km in 0:55:19. Dit levert hem in de 
 categorie M70 de vijfde plaats op. Kees Schalkwijk die op 12 februari 2010 in Wassenaar  
 de 10 km in 0:55:48 liep verdwijnt hiermee uit de vitrine.
• Carolien Smit: liep tijdens de 1 van de 4 bij Haag Atletiek op 2 oktober de 10 km in  
 0:45:13. Hiermee staat ze in de vitrine op plaats vijf in de categorie V50. Herma van  
 Nus die op 16 oktober 1999 de 10 km in Waddinxveen aflegde in 0:46:15 verdwijnt hier 
 door uit de vitrine.

10EM (16,1 km) weg:
• Steven Post: zijn tijd van 1:00:04, gelopen op 6 september in Voorschoten levert hem   
 de eerste plaats op in de categorie M50. Hier verdwijnt Nico Droppert uit de vitrine met   
 1:07:03 gelopen op 5 januari 2005 in Uithoorn.
• Paul Slijpen: liep eveneens de 10 Engelse mijlen in Voorschoten. Hij verbeterde zijn per-
 soonlijke record van 4 jaar geleden met 25 seconden en blijft in de categorie M60 op   
 de vijfde plaats staan met 1:16:23. 
• Sophie van Geenhuizen: verbeterde ook haar persoonlijk record op de 10 Engelse mijl.   
 Met 1:29:29 op 19 september in Amsterdam was ze 4 minuut 50 seconden sneller dan 
 op 22 mei in Bern. Ze blijft in de categorie V60 op de eerste plaats staan.

15 km weg:
• Izaak Luteijn: liep op 21 november in Nijmegen de 15 km in 1:17:40. Dit levert hem de
 vierde plaats op in de categorie M65. Rodi Druif die op 20 november 1994 de 15 km in 
 Nijmegen liep in 1:19:57 verdwijnt hierdoor uit de vitrine. 
• Sophie van Geenhuizen: liep op 14 november de 15 km in Zoetermeer. De tijd 1:20:54 
 levert haar de tweede plaats op in de categorie V60.

21,1  km weg:
• Carolien Smit: liep op 17 oktober de halve marathon in Amsterdam. Met 1:43:48 komt ze in 
 de categorie V50 op de vijfde plaats. Herma van Nus die op 23 december 2000 in Linscho-
 ten deze afstand in 1:49:32 aflegde verdwijnt uit de vitrine.

25 km weg:
• Sigrid Jahn: liep op 15 mei in Veenendaal 25 km in 2:20:57. Hiermee komt ze op de derde 
 plaats in de categorie V45.
 Onderstaande prestaties zijn geleverd tijdens de 25 km lange Meijendelloop op 27 novem-
 ber 2010: 
• Theo Timmermans: op de eerste plaats in categorie M45 met 1:44:10.
• Herman Groenewegen: op de tweede plaats M45 met 1:45:22.
• Pieter van der Meer: op plaats drie M45 met 1:50:49.
• Hans Martens: op plaats vijf M45 met 2:01:05.
 Gerard Wessel met 2:02:05 op 2-12-‘06 in Oude Leede, Jan de Nijs met 2:02:59 op 29-11-
 08 in Wassenaar, Arien Bakker met 2:06:17 op 29-11-08 in Wassenaar en Marty Messer- 
 schmidt met 2:19:54 op 18-1-09 in Barendrecht verdwijnen hierdoor uit de vitrine in de
 categorie M45.
• Pierre van Leeuwen: gaat naar plaats een bij M50 met 1:45:13.
• Jan Willem Six: komt op plaats twee bij de M50 met 1:46:18.
• Peter Kempkes: bezet plaats drie bij de M50 met 1:48:44.
 Peter van Leeuwen verdwijnt uit de vitrine met 1:53:59 gelopen op 29 november 2008 in
  Wassenaar, evenals Nol Overvliet, die op 21 september 1996 in Zevenbergen 1:58:32 liep.
• Piet Boorsma: op plaats een in de categorie M55 met 1:53:59.
• Joop Seitzinger: op plaats twee in de categorie M55 met 2:01:42.
 Paul van Dunné verdwijnt met 2:39:46 gelopen op 29 november 2008 in Wassenaar uit de 
 vitrine.
• Merx, Jacques: op plaats twee in de categorie M60 met 2:08:03.
 Willem van Prooijen verbeterde op 27 november 2010 in Wassenaar zijn beste tijd tot  
 2:12:06, maar dit blijkt onvoldoende om zijn vijfde plaats in de vitrine te handhaven. 

Marathon:
• John van Dijk: liep op 17 oktober de marathon in Dublin. Zijn tijd, 3:27:51 brengt hem op de 
 eerste plaats in de categorie M60. Bas Mullekes, die op 21 oktober 2007 in Amsterdam 
 3:50:54 liep, verdwijnt uit de vitrine.
• Héléne Vletter: legde de marathon van Amsterdam op 17 oktober af in 3:21:05. Hiermee 
 komt ze in de vitrine bij de categorie V45 op de tweede plaats achter Els Bloemen. Ineke 
 Schnitzler die op 7 november de marathon van New York liep in 3:43:26 verdwijnt uit de 
 vitrine.

Wijzigingen in de vitrine met de besten aller tijden Izaak Luteijn
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UITSLAGEN
Uitslagen november en december 2010

Zandenplasloop, Nunspeet, 10000 m, 
13-11-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:33:05 Verhagen, Wilfred 
   (Woerden)
1 M60 0:39:36 Haakboom, Drikus 
   (Bennekom)
4 M60 0:44:26 Merx, Jacques

Klaverbladloop, Zoetermeer, 10000 m, 
14-11-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
13 Mrec 0:44:00 Berg van den, Alex
35 Mrec 0:48:31 Pastor Fernández, Manola

Klaverbladloop, Zoetermeer, 15000 m, 
14-11-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:46:17 Poesiat, Thomas
   (Haag Atletiek)
1 V50 0:59:43 Ophorst, Carla 
   (Olympus'70)
8 V50 1:20:54 Geenhuizen van, Sophie

Kopjesloop, Delft, 5000 m, 
14-11-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:17:09 Heskes, Dimitri(-)
1 Vrec 0:19:18 Voorn, Corina 
   (Runnersworld)
5 Vrec 0:22:54 Wreede de, Ulla
13 Vrec 0:25:58 Leeuwen van, Jolanda

Kopjesloop, Delft, 10000 m, 
14-11-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:36:13 Egmond van, Lion (-)
1 Vrec 0:43:17 Klaassen, Nathalie (-)
22 Mrec 0:48:33 Breugom, Henk
26 Mrec 0:49:35 Bongers, Hans
35 Mrec 0:51:47 Roo de, Charles

Kopjesloop, Delft, 15000 m, 
14-11-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:58:21 Deen, Richard (-)
1 Vrec 1:06:41 Simonse, Eva (-)
8 Mrec 1:08:07 Kanselaar, Wouter
2 Vrec 1:10:42 Kuiper, Patty
2 Vrec 1:10:42 Geng, Marion

27e Zevenheuvelenloop, Nijmegen, 15000 m, 
21-11-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:41:13 Komon, Leonard Patrick 
   (Kenia)
1 M35 0:47:44 Negerman, Eric
   (GAC Hilversum)
1 VSE 0:47:53 Getaneh, Genet (Ethiopië)
1 M45 0:47:58 Zewdie, Abraham
   (LG Aart Stigter)
1 M40 0:48:20 Otten, Michiel 
   (SC Prins Hendrik)
1 M50 0:49:43 Agten, Ronny (Weerselo)
100 MSE 0:54:39 Redegeld, Huub
1 M55 0:55:01 Horstink, Vincent 
   (Nijmegen)
1 M60 0:55:40 Schoonbroodt, Jo
   (AV Maasrunners)
25 M45 0:55:47 Timmermans, Theo
1 V40 0:55:54 Kalter, Irene
   (AV Daventria)
1 V45 0:56:21 Prigge, Ingrid
   (LAAC-Twente)
1 VSE 0:56:32 Kassenberg, Yvonne
   (AV Lionitas)
1 M65 0:58:54 Streumer, Bert 
   (UAV Hellas)
99 M45 0:59:38 Groenewegen, Herman
332 MSE 0:59:49 Graafland, Dirk
1 V55 1:01:25 Duits, Ilona 
   (Groningen Atl.)
1 V50 1:01:25 Witjes, Ella (A&TV Altis)
1 V60 1:05:05 Zeeuw de, Joke (PAC)
277 M35 1:05:06 Dijkhoff, Xander
1 M70 1:07:06 Stuivenberg, Ben (avVN)
305 M50 1:07:41 Thuijs, Frank
661 M40 1:08:19 Rutten, Walter
585 M45 1:08:38 Wezel van, John

151 M55 1:08:39 Golhashem, Ali
225 M55 1:10:36 Witmer, Frits
357 M55 1:13:28 Claessens, Jean
72 V35 1:14:25 Wreede de, Ulla
865 M50 1:14:40 Molenkamp, Jan
1077 M35 1:14:54 Spaans, Bas
544 M55 1:16:25 Bol, Cees
1539 M45 1:16:34 Graaf de, Gregor
403 VSE 1:16:36 Vugt van, Marieke
413 V35 1:16:51 Eugelink, Hilde
54 M65 1:17:40 Luteijn, Izaak
1816 M65 1:17:42 Haverhals, Arno
97 V50 1:17:58 Heiningen-Olsthoorn van, 
   Annie
657 M55 1:18:33 Peeren van, Ralf
67 M65 1:19:19 Graauw de, Toon
711 M55 1:19:24 Schoemaker, Ruud 
293 V40 1:19:47 Kamps, Michèle
1949 M45 1:20:09 Wisse, Peter
770 M55 1:20:10 Reinicke, Ed
315 V40 1:20:12 Rypma, Veerle
322 V40 1:20:23 Brongers, Debbie
699 VSE 1:20:43 Agthoven van, Monique
2218 M45 1:22:51 Morre, Stan
94 M65 1:23:01 Overgaauw, Jacques
2437 M40 1:23:37 Dam van, Marco
986 VSE 1:23:53 Hoornweg, Nicole
996 M55 1:23:57 Maanen van, Gerard
452 M60 1:23:59 Toor van, Hans
1732 M50 1:24:09 Habraken, Jan
1032 VSE 1:24:23 Wilk van der, Marieke
417 V35 1:24:33 Meijer, Else
1820 M50 1:25:16 Papilaja, André
584 V40 1:25:20 Kuiper, Sylvia
1163 VSE 1:25:41 Lange de, Mirjan
23 M70 1:26:28 Wijnants, John
538 V45 1:26:29 Meer van der, Yvon
2538 M45 1:26:46 Lende van der, Dries
1270 VSE 1:27:02 Kinnegim, Petra
1983 M50 1:27:23 Ficker, Robert
569 M60 1:27:26 Elkerbout, Han
1986 M50 1:27:28 Noordman, Ruud
595 V45 1:27:38 Joustra-Dijkhuis, 
   Anne Marie
562 V35 1:27:55 Heerekop, Patricia
583 M60 1:27:57 Dijk van, Ruud
1398 VSE 1:28:16 Morena Robles, Natalie
1399 VSE 1:28:16 Burg, Monique
48 V60 1:28:28 Wijnants, Arien
136 M65 1:28:39 Ammerlaan, Wim
1433 VSE 1:28:43 Osendarp, Marjan
187 V55 1:29:44 Laan van der, Marjo
479 V50 1:31:10 Wuister, Adri
2889 M40 1:31:37 Christ, René
669 M60 1:32:29 Broersen, Jos
1185 V40 1:41:07 Impal, Sylvia
185 V40 1:41:07 Tiggelman, Marije
510 V45 1:45:49 Antvelink-Rijk, Mariëlle
318 V55 1:46:04 Mahler, Margery
198 M65 1:46:27 Verhagen, Titus
2105 VSE 1:48:45 Dijkstra, Lonneke
2389 M50 1:59:26 Vierhout, Paul

Duinrellcross(recr), Wassenaar, 5000 m, 
21-11-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 0:23:59 Tjoa, Robbert 
   (Lgr.Aart Stigter)
1 MSE 0:24:25 Haak van den, Hugo
   (AV Sparta)
5 MSE 0:25:57 Claessens, Stefan
8 MSE 0:28:09 Graaf de, Niels
1 M45 0:28:18 Beekhuizen, Albert
10 MSE 0:28:27 Kuiper, Joury
12 MSE 0:30:42 Bals ter, Boris
1 M55 0:33:06 Zijl, Ed
1 V35 0:36:22 Zevenbergen, Petra
1 V45 0:37:46 Bentvelzen, Paula
   (Lierse RR)
7 V45 1:00:32 Zijl van, Heidi

Duinrellcross(1vd4), Wassenaar, 8500 m, 
21-11-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:32:24 Troost van, Paul 
   (Haag Atletiek.)
1 M45 0:34:48 Brouwer de Koning, Tim 
   (Leiden Atletiek.)
1 M35 0:35:01 Westers, Pieter
   (Leiden Atletiek.)
1 VSE 0:38:06 Broeksma, Sanne (PAC)
1 V45 0:39:06 Rothfusz, Martina (-)
8 MSE 0:40:00 Dijksterhuis, Gerwin
1 M55 0:40:01 Hoebeke, Cor 
   (De Koplopers)
6 M45 0:40:21 Kempkes, Peter

13 M45 0:43:03 Leeuwen van, Peter
11 MSE 0:43:05 Hofschreuder, Ronald
10 M35 0:43:08 Wijnands, Jaap
4 V45 0:45:01 Leslie, Judy
6 M55 0:45:21 Schaap, Zier
7 M55 0:46:56 Prooijen van, Willem
8 M55 0:47:46 Slijpen, Paul
3 VSE 0:48:09 Kuiper, Patty
5 V45 0:48:37 Hoekstra, Margriet
6 V45 0:48:53 Smit, Carolien
10 V45 0:57:45 Korterink, Marike

7e Clubcircuit Voorschoten/ Leiderdorp, 5000m  
27-11-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:19:16 Bemmel van, Jimmy 
   (Voorschoten)
3 Mrec 0:19:37 Boukema, Johan (HRR)
1 Vrec 0:20:45 Houwelingen van, Kim
2 Vrec 0:22:21 Wreede de, Ulla
8 Mrec 0:23:19 Claessens, Jean
9 Mrec 0:23:50 Zijl, Ed

2e Meijendelloop, Wassenaar, 25000 m, 
27-11-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M30 1:36:59 Winden van, Wouter(-)
1 M40 1:44:10 Timmermans, Theo
1 M50 1:45:13 Leeuwen van, Pierre
2 M40 1:45:22 Groenewegen, Herman
2 M50 1:46:18 Six, Jan Willem
4 M40 1:48:44 Kempkes, Peter
4 M30 1:49:53 Terlouw, Hans
7 M40 1:50:49 Meer van der, Pieter
4 M50 1:53:59 Boorsma P.J.L., Piet
6 M50 1:55:23 Martens, Frans
8 M50 1:59:07 Leeuwen van, Peter
13 M40 2:01:05 Martens, Hans
12 M50 2:01:42 Seitzinger, Joop
1 V40 2:03:31 Leslie, Judy
14 M50 2:03:34 Nijs de, Jan
15 M50 2:04:11 Thuijs, Frank
1 V50 2:06:26 Willemse-Olsthoorn, José
1 M60 2:08:03 Barendregt, Rob(
   AV Sparta)
2 M60 2:08:03 Merx, Jacques
18 M50 2:08:15 Nieuwenhuizen van, Evert
14 M30 2:08:21 Dankloff, Bart
16 M30 2:11:26 Smet, Leon
3 M60 2:12:06 Prooijen van, Willem
5 M60 2:12:36 Slijpen, Paul
28 M40 2:19:20 Bakker, Arien
31 M50 2:25:11 Pijpers, Rein
11 M60 2:35:05 Dunné van, Paul
13 M60 2:42:38 Haasnoot, René

Kerststrandloop, Scheveningen, 10000 m, 
26-12-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:39:31 Leeuwen van, Pierre
1 Vrec 0:45:22 Tieleman, Odette
   (Haag Atletiek)
7 Mrec 0:45:28 Martens, Frans
8 Mrec 0:45:30 Leeuwen van, Peter
12 Mrec 0:47:08 Philipse, Hein
22 Mrec 0:49:44 Verwer, Jos
23 Mrec 0:49:50 Nieuwenhuizen van, Evert
26 Mrec 0:51:04 Messerschmidt, Marty
27 Mrec 0:52:04 Toet, Ton
36 Mrec 0:55:09 Bruijns, Jacques
9 Vrec 0:58:09 Heiningen-Olsthoorn van, 
   Annie
45 Mrec 0:58:49 Grevenstette, Paul
47 Mrec 0:59:40 Munk de, Peter
49 Mrec 1:00:27 Dunné van, Paul
53 Mrec 1:01:08 Munk de, Leo
56 Mrec 1:01:25 Toor van, Hans
55 Mrec 1:01:25 Aller van, Bert
13 Vrec 1:02:10 Krogt van der, Joop
13 Vrec 1:02:10 Horvers-Buesink, Paula
58 Mrec 1:02:46 Haasnoot, René
60 Mrec 1:02:56 Perdijk, Frans
61 Mrec 1:03:09 Paulides, Jordie
15 Vrec 1:05:49 Heerekop, Patricia
65 Mrec 1:05:50 Papilaja, André
66 Mrec 1:05:55 Maanen van, Gerard

Kerststrandloop, Scheveningen, 5000 m, 
26-12-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:19:55 Pet, Raymond
   (Alphen ad Rijn)
13 Mrec 0:23:02 Beekhuizen, Albert
15 Mrec 0:23:07 Koning, Jan
1 Vrec 0:23:12 Es van, Diana (PAC)
2 Vrec 0:23:18 Berg van den, Sandra

18 Mrec 0:23:44 Bals ter, Boris
20 Mrec 0:24:42 Berg van den, Alex
21 Mrec 0:25:09 Mulder, Raoul
26 Mrec 0:25:54 Franken, Niels
27 Mrec 0:25:57 Roo de, Charles
28 Mrec 0:26:02 Schoemaker, Ruud 
29 Mrec 0:26:07 Rip, Cees
31 Mrec 0:26:21 Claessens, Jean
33 Mrec 0:26:37 Molenkamp, Jan
34 Mrec 0:26:44 Tuit, Michiel
35 Mrec 0:26:55 Kroft van der, John
37 Mrec 0:27:35 Peeren van, Ralf
40 Mrec 0:27:38 Baelde, Jan
6 Vrec 0:27:44 Moesman-Reitsma, Sonja
41 Mrec 0:27:54 Groen, Peter
45 Mrec 0:28:54 Graauw de, Toon
47 Mrec 0:29:12 Selles, Robert Gerard
52 Mrec 0:30:03 Kramer, Berry
54 Mrec 0:30:09 Vlasblom, Fred
14 Vrec 0:30:36 Es van der, Jozet
15 Vrec 0:30:51 Wee van der, Hilde
57 Mrec 0:31:05 Dijkers, Ab
61 Mrec 0:32:04 Berg van de, Dannis
20 Vrec 0:32:36 Dulk-Helderman den, 
   Hellen
64 Mrec 0:32:38 Bal, Gerard
25 Vrec 0:34:59 Leeuwe van, Germaine
68 Mrec 0:36:03 Gort, Roel
72 Mrec 0:39:43 Kan van, Ben
31 Vrec 0:44:27 Zijl van, Heidi

Kerststrandwandeling, Scheveningen, 5000 m, 
26-12-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Wand 0:48:30 Koster, Gera 
   (Voorschoten)
2 Wand 0:48:39 Lans, Thea
3 Wand 0:49:11 Roel, Terry
4 Wand 0:52:31 Boerstoel, Ina
5 Wand 1:00:14 Barnard, Peter



12	 	 CONTACTEN	-	KALENDER	

ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS,

TECHNISCHE COMMISIE
Vacant  (voorzitter) 
Annet Manders (secretariaat) 070-385 7496

TRAINERSCORPS
Jan Baelde   06-52567286
Carla van Beelen   070-511 8141
Albert Beekhuizen  06-5379 1629
Ronneke Borsboom  070-383 4109
Rodi Druif   070-383 7024
Robert Ficker   06-2489 4202
Pieter de Graaf   06-2541 3636
Jos de Graaf   070-386 7300
Henk Hoogeveen   06-5472 1822
Ben van Kan   070-397 8253
Erik Kerklaan   070-393 8512
Jan Koning   070-355 4866
Henk van Leeuwen  070-386 0233
Peter van Leeuwen  070-347 2673
Izaak Luteijn   06-2239 8576
Wim Moolhuijzen   070-327 0647
Peter Kempkes   06-1192 5029
Jacques Overgaauw  070-347 9234
Frans Perdijk   070-394 4677
Ed Reinicke   06-518 36876
Terry Roel   070-347 4567
Jan Ruigrok   070-393 0209
Eric Walther   06-3038 0768
Ed Zijl    06-2309 5534
Jacqueline Zwarts (aerobics) 06-2055 8108

PARAMEDISCH CORPS
Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg   06-5111 0224
Maandagav. na 20.00 uur  070-386 4053
  
Masseurs:
Trudy de Lange ma/wo avond 06-4215 0679
Ineke Jonas woe-avond 06-229 75089
Peter Hoek di ochtend 070-350 5281
  
Vertrouwenspersoon:
Caroline van Enst mobiel 06-2386 8104
   Werk 070-300 9086
   Thuis 070-517 0057
 

BESTUUR
Het bestuur van              THE HAGUE ROAD RUNNERS
                                       Groenendaal 11
                                       2244 BK Wassenaar 070-328 1025
• Toon de Graauw (voorzitter) 070-385 8681
         E: voorzitter@hagueroadrunners.nl  06-2954 0931
• Leendert Remmelink (secretaris) 070-363 8393
        E: secretariaat@hagueroadrunners.nl 
• Paulien Wijnvoord (2e secretaris) 070-324 0376
        E: secretariaat@hagueroadrunners.nl 
• Izaak Luteijn (wedstrijdsecr.)  06-2239 8576
        E: wedstrijdsecretariaat@hagueroadrunners.nl 
• Willem van Prooijen (penningmeester) 070-385 3433
        E: penningmeester@hagueroadrunners.nl  06-5327 9426

LEDENADMINISTRATIE
Willem van Prooijen   070-385 3433
E: ledenadministratie@hagueroadrunners.nl 06-5327 9426
Aanmelden via de website of op clubavonden bij de trainers 
Ben van Kan of Ed Zijl of  op dinsdag- of donderdagochtend bij 
Gerard van Hunen.
Afmelding vóór 1 november bij de ledenadministrateur
Contributiebetalingen op Postbank 2636075 t.n.v. HRR Contributie

CLUB VAN 100
Rabobank Den Haag en omgeving rekeningnr:  14.01.58.235
• Ben Hermans (Voorzitter) 070-347 3873
• Han Elkerbout (Vice-voorzitter) 070-383 5386
• Aad Overdevest (penningmeester) 070-517 1822
• Cees Crielaard (bestuur)  070-487 4413
• Debbie Baak  (secretariaat) 06-1096 7833

BARCOMMISSIE
• Vacant  (Voorzitter) 
• Ruud van Groeningen   06-5353 3941

COMMUNICATIECOMMISSIE
• Monique Parisius    06 1739 7793
• Monique van der Burg
• Natalie Moreno Robles

Communicatie@hagueroadrunners.nl)

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

CLUBKLEDING
• Ed Zijl    06-2309 5534
E-mail:      ehzijl@ziggo.nl

REDACTIE HOT ROAD REVIEW
P/a Groenendaal 11 redactie@hagueroadrunners.nl
      2244 BK  Wassenaar  
Marty Messerschmidt        marty.messerschmidt@xs4all.nl
Heleen Wagenaar  joopheleen@kpnplanet.nl 
Patty Kuiper   pattykuiper@hotmail.com

Hot Road Review

Wedstrijdkalender
Februari

6 Clingendaelcross

6 Midwintermarathon Apeldoorn (8, 17.5, 27.5, 42.2km)

12 Van Splunder Heinenoordtunnelloop, Oud Beijerland(25km)

13 1 v/d 4 Kopjesloop Delft

13 Duinrellcross

27 Hardloopwinkel Roadrunnersloop, Leiden (Z&Z 4)

Maart

5 1 v/d 4 Clingendaelloop, HRR (met ’s-avonds feest!)

6 20 van Alphen, Alphen a/d Rijn

13 CPC (pasta-party 11 mrt)

20 Voorschotenloop (Z&Z5)

26 25 km van Hulst

27 Zandvoort Circuitloop

28 1e HRR timetrial

April

3 Braassemloop, Roelofarendsveen (Z&Z6)

10 Rotterdam Marathon

17 Omloop van Noordwijkerhout (Z&Z7)

Voor meer bijzonderheden zie de website


