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De 21 van Leiden, 15 mei 2011
Ulla de Wreede liep zondag 15 mei de 21 van Leiden. Niet zomaar een prestatie; nee, ze 
liep ook nog een PR. Vol voldoening en met erge spierpijn doet ze verslag.

Ik ben 10 minuten geleden op een stoel gaan 
zitten en kom er bijna niet meer af. Wat een 

spierpijn, maar ook voldoening! Goed moment 
om een stukje te schrijven voor De Hot Road 
Review. Gisteren heb ik de Halve van Leiden 
gelopen en dat heeft er lichamelijk wel ingehakt. 

Spierpijn, stijf en enorme honger. Tegelijk ben ik 
helemaal blij met mezelf, euforisch, want ik heb 
er een nieuw pr uitgesleept!

Gewoon joggen?
Het evenement in Leiden staat altijd weer garant 
voor een leuke dag. Er hing al vroeg een gezellig 
gespannen sfeer in de binnenstad. Vanaf het 
station kwam ik direct terecht in de stroom 

uitgelaten mensen richting de Pieterskerk, alwaar 
de rijen wachtenden in een vertrouwd beeld 
voor de wc-hokjes stonden opgesteld. Het weer 
van de dag was zonnig met een koele bries, af 
en toe krachtige windvlagen en her en der wat 
koelte vanwege een regenvrije wolk die voor de 
zon schoof.
De race zelf begon vroeg. Al om 10.30 uur klonk 

het startschot voor zowel de hele als voor de 
halve marathon. Leiden begint heerlijk want 
je gaat de eerste kilometer een beetje naar 
beneden en we hadden wind mee. Nu probeer ik 
me in het begin altijd wat rustig te houden, maar 
het leek wel alsof ik gewoon een stukje aan het 
joggen was. Vlak voor me liep Jacques Merx - die 
echt sneller loopt - dus besloot ik wat meer te 
vertrouwen op mijn snelheid.

4.44 Moest ik lopen per minuut. Met pen had ik 
de doorkomsttijden op m’n arm geschreven en 
al de eerste 5 kilometer was de tijdswinst één 
minuut. Daarna wisselde mijn kilometertempo 
wel wat, maar niets om me zorgen te maken. 
Het enige waar ik bang voor was, was dat ik rond 
de 17 kilometer zou instorten. Om die reden 
maande ik mezelf steeds weer tot rust als het 
wat hard ging. 
Echt aansluiting met andere lopers kon ik niet 
vinden. Vooral met wind tegen in de polder was 
dat jammer. Af en toe zag ik iemand waarvan ik 
dacht “dat wordt mijn haas”, maar dan bleek die 
gewoonweg te snel, te zwaar ademig, te zwalken 
in tempo, platvoetig stampend wat heel irritant 
kan zijn, of uiteindelijk toch te langzaam.

Dank aan Ed
Rond een kilometer of 13 stond mijn trainer Ed 
Zijl aan de kant. Met grote inspanning, maar blij 
hem te zien, kwam ik voorbij. Hij wist waarschijn-
lijk niet dat ik op een nieuw pr afstevende, want 
hij zei me “gewoon lekker uitlopen, rustig aan”. 
Dit tot gelach van de ploeterende lopers om mij 
heen. Rustig uitlopen zou het niet worden.
Bij het 15-kilometerpunt verpletterde ik zowaar 
met 3,5 minuut mijn pr op de 15 kilometer, dat 
gaf wel een kick en zeker ook een stoot nieuwe 
energie.
Vanaf dat moment voegde Ed zich al fietsend 
bij mij. Gedurende drie kilometer wist hij me op 
te peppen en over bruggen en heuvels heen te 
praten. De afleiding hielp. Ik haalde zowaar nog 
twee Roadrunners in, dat gaf extra energie - waar 
je al niet blij van wordt op zo’n moment. Het was 

Door:  Ulla de Wreede (loopgroep Ed Zijl)

super wat Ed deed. Ik voelde me bevoorrecht, 
met zo’n enthousiaste trainer naast me… Mijn 
medelopers vonden dat ook, want er vormde 
zich een vast groepje om ons heen die zijn op-
peppende woorden ook wel relaxed vonden.

Dank aan Patty
Op het 18 kilometerpunt stonden Patty en 
Wouter. Die waren helemaal eerder uit Den Haag 
gekomen om me bij het laatste stuk te helpen. 
Ik ging eigenlijk nog steeds heel goed, kon nog 
rechtop lopen en hield het tempo vast. Patty had 
een hele voorraad hulpmiddelen bij zich: Drin-
ken, Dextro, kokosboter en kauwgom. Maar niets 
hoefde ik meer, nog maar 2 kilometer, nog maar 
1/10e , dat moest zo ook lukken.
Ed stopte met meefietsen en Patty rende nu mee. 
Ze heeft me 2 kilometer gehaast en opgepept en 
me echt door het rottige laatste stuk geloodst. 
Inmiddels was ik de laatste 500 meter toch wel 
heel moe en ook misselijk, maar ja opgeven doe 
je dan niet meer! Het groepje mannen dat eerder 
aan de lippen van Ed hing voor peptalk, was uit-
gesproken verbaasd over zoveel support, nu ook 
nog van Patty en ze profiteerden er zelf ook maar 
al te graag van. 
Uiteindelijk kwam ik op mijn horloge in 1.38.55 
over de finish. Officiële tijd was uiteindelijk 
1.39.00. Ik had 1 minuut 45 van mijn pr van vorig 
jaar afgelopen, wauw! 
Gezien de oververmoeidheid waarmee ik de 
laatste tijd te kampen had, voelt dit als een extra 
overwinning. Wat ik al voelde is mede door deze 
tijd bevestigd. Ik ben weer terug en hoe, héérlijk!

Tot slot en dat geldt niet alleen voor gisteren, 
maar voor het hele afgelopen jaar, vind ik het 
bijzonder hoe Ed en ook Patty me gesteund heb-
ben. Bij deze mijn dank hiervoor!

10 juli 
Strandmarathon Den Haag

Sinds zeker een decennium weer 
een marathon in Den Haag!

Zondag 10 juli, start (16.30 uur) en finish 
bij het HRR Clubhuis.

Route over het strand naar Noordwijk 
en terug.

Doe mee met deze (estafette)marathon of 
moedig de lopers aan!

Inschrijven kan op de dag zelf.

Vrouwenlopen

In de Nederlandse hardloopkalender zijn steeds 
meer wedstrijden te vinden waar uitsluitend 

vrouwen aan mogen deelnemen. Asics heeft 
er zelfs een circuit voor opgezet. Ook zijn er 
wedstrijden in Utrecht, Rotterdam en Nijmegen. 
Blijkbaar is er een markt voor. Maar waarom 
deze groeiende populariteit? Als we ons oor te 
luisteren leggen kunnen we een aantal argumen-
ten horen. 
Op de korte afstanden (deze wedstrijden gaan 
bijna allemaal over  5 en/of 10 km) zijn vrouwen 
fysiologisch in het nadeel ten opzichte van man-

Lees verder op pagina 2
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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 14 september  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

Wil jij de Hot Road Review 
nog mooier maken? 

Dat kan! 
Stuur je bijdrage op naar: 
redactie@hagueroadrunners.nl

Algemene Ledenvergadering 18 april 2011

Door: Paulien Wijnvoor, 2e secretaris

Financiën
Willem v. Prooijen, de penningmeester, meldt dat 
er over 2010 een positief saldo is van € 9.500,-
Dit wordt bij het algemene vrije vermogen 
gevoegd. De post clubhuis is in 2010 iets duurder 
uitgevallen,maar daar we financieël zeer gezond 
zijn is dit geen probleem. De leden hebben geen 
vragen en door middel van opsteking van handen 
wordt het financieel verslag goedgekeurd.
De kascontrole commissie heeft het goedkeu-
ringsverslag ondertekend en zal voor volgend 
jaar weer bestaan uit Hein Philipse en Jolanda 
Messer-schmidt.

Bestuur
Willem van Prooijen stelt zich herkiesbaar voor 
de functie van penningmeester en wordt door de 
ALV unaniem herkozen. 

Beleid 2010
De voorzitter meldt dat het vrijwilligersplan heeft 
geresulteerd in een aantal nieuwe barvrijwilli-
gers. In het Bestuur-Commissies Overleg (BCO) is 
begonnen met het bespreken van de uitbreiding 
van het clubhuis. Er is ook begonnen met een 
proef om de tijden van “oudere” lopers aan te 
passen in de time trial en om training te geven 

aan een aparte damesgroep. Er hebben evalua-
tiegesprekken plaatsgevonden met alle trainers. 
De clinics voor trainers zijn nog niet gerealiseerd. 
Het parkeerprobleem is nog niet opgelost maar 
heeft de volle aandacht van het bestuur. 
De communicatiecommissie heeft een nieuwe 
huisstijl ontwikkeld. 
De Technische Commissie deelt mee dat er een 
tekort aan trainers is. Er zijn nog steeds veel 
vrijwilligers nodig voor de Sdu Royal Ten weg-
wedstrijd.

Uitreiking van de bekers (en bloemen): 
De  Simon Tuyt Wisselbeker (de prijs voor men-
sen die zich hebben onderscheiden door hun 
activiteiten voor onze vereniging) gaat dit jaar 
naar: Peter Wisse

Prestatiewisselbeker 
(zie ook de vorige Hot Road Review voor de uitslagen):

Dames veteranen 45+:  José Willemse
Heren senioren:  Eddy Roodakker
Heren veteranen  45+: Theo Timmermans 
Heren veteranen  55+:   Jacques Merx
Heren veteranen  65+:   Henk Breugom

Aanmoedigingsprijs:
De winnaars voor de bekers zijn geworden: San-
dra van Doorn en Jupijn van Hemert.

Maandag 18 april was het weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereni-
ging. Een kort verslag van deze bijeenkomst.

Van de ledenadministratie
Door: Willem van Prooijen, ledenadministrateur

Soms zeggen trouwe leden met pijn in het 
hart hun lidmaatschap op. Dit omdat ze hetzij 

langdurig geblesseerd zijn, dan wel verhuisd zijn, 
of ook omdat ze ten prooi zijn gevallen aan de 
beruchte vergrijzing. Voor hen zijn er gelukkig 
wèl mogelijkheden om contact met de club te 
blijven houden. Donateurs betalen € 30,00 per 
jaar en ontvangen daarvoor het clubblad. Buiten-
leden betalen € 60,00 en kunnen daarnaast het 
clubgebouw bezoeken wanneer ze dat willen of 
zelfs incidenteel meelopen. Of je wordt 'suppor-
ter', dat is iemand die vrijwilligerswerk voor de 
club doet, bijvoorbeeld achter de bar, maar geen 
lid (meer) is. Dan ben je uiteraard vrijgesteld van 
financiële verplichtingen!

Koninklijk
Door: Toon de Graauw, voorzitter

Nee, ik wil het niet hebben over de Konink-
lijke voetbalclub uit Madrid met haar sterren 

en vele miljoenen schuld. Ik wil even stilstaan bij 
onze eigen Koninklijke ‘de Royal Ten’, tegenwoor-
dig geheten de SDU Royal Ten. Op zondag 22 mei 
werd deze voor de 15e keer georganiseerd. Al het 
derde lustrum. En dat kan niemand van onze ver-
eniging ontgaan zijn! Voorafgaand aan de trainin-
gen deden de organisatoren de laatste weken een 
aantal malen een hartstochtelijk beroep op onze 
leden om zich op te geven als vrijwilliger en zo de 
organisatie van deze wedstrijd te ondersteunen. 
Dat is wederom gelukt al kostte het veel energie 
dit voor elkaar te krijgen. De wedstrijd was een 
groot succes met weer meer deelnemers dan vo-
rig jaar. 3800 Lopers schreven zich in voor de 1,5, 
5 en 10 km. Zowel bij de vrouwen als bij de man-
nen werd er een nieuw parcours record gelopen. 
Mooier kan het niet. Sommige leden hoorde je 
zeggen waarom doen we dit nog als het eigenlijk 
zo moeizaam gaat om vrijwilligers te werven. Nu, 
het antwoord ligt voor de hand.
De Royal Ten is na de CPC loop de 2e grote loop 
in Den Haag. Iets waar we als vereniging trots op 
kunnen zijn. De Royal Ten is een aansprekende 
reclame en is daarmee een van de sterke pun-
ten van onze vereniging. Ik hoop en verwacht dat 
onze leden in de komende jaren deze prachtige 
wedstrijd mogelijk blijven maken door als vrijwil-
liger hun steentje bij te dragen.

Op 5 mei heeft onze vereniging het bevrijdings-
vuur van Wageningen naar Den Haag gebracht. 
Het Roparun-team heeft in de nacht van 4 op 5 
mei in estafetteloop bijna 120 km afgelegd om het 
bevrijdingsvuur op het Spuiplein tijdens het fes-
tival te laten ontsteken. Helaas was de organisa-
tie niet zo perfect en duurde het nog enkele uren 
voordat de bevrijdingsvlam echt ging branden. 
Onze lopers kijken met trots terug op hun nach-
telijke loop en deze estafette paste prima in hun 
trainingsschema voor de Roparun die met Pink-
steren gelopen wordt.

Sedert oktober 2010 ben ik vanwege mijn voorzit-
terschap lid van de Unieraad van de Atletiekunie. 
Deze raad vertegenwoordigt alle leden van de At-
letiekunie en is het beleidscontrolerende orgaan 
van de Unie. Zij keurt de begroting goed en stelt 
de jaarrekening vast. Bij de eerste kwartaalrap-
portage 2011, tijdens de voorjaarsvergadering in 
mei, kwam naar voren dat de ledengroei bij de 
Atletiekunie afvlakt. Dit doet zich vooral voor in 
de baanatletiek. Gelukkig merken wij er tot op he-
den in onze vereniging niet veel van. De ZOT- en 
de beginnerscursus zorgen naast de individuele 
inschrijvingen via de site voor een gestage aan-
was. Dit wil niet zeggen dat we geen aandacht 
aan groei hoeven te besteden. In de Algemene 
ledenvergadering van april werd hier ook over 
gesproken. Het bestuur heeft onlangs van een lid 
een projectvoorstel gekregen om de aandacht te 
richten op ledengroei van jongeren. Dit gaat uit-
gewerkt worden. Aan de andere kant zijn er ook 
geluiden waarbij men zich afvraagt of we de groei 
zowel qua ruimte en als vrijwilligers wel aankun-
nen. Je kunt je dan afvragen of we vrijwilligers-
werk min of meer verplicht moeten stellen. 
Vooralsnog blijven we rekenen op de vele leden 
die, zoals ze zeggen, iets terug willen doen voor de 
club omdat ze het erg naar hun zin hebben.

Bestuursvergadering 15 maart 2011
- Het jubileumfeest van de 1 van de 4 wedstrij-
den op 5 maart was een groot succes met 130 
aanwezigen.
- Er worden nieuwe verwarmingsketels als-
mede dubbel glas geïnstalleerd. De Gemeente 
Den Haag geeft hiervoor subsidie.
- Er is behoefte aan meer trainers.
- De communicatiecommissie heeft nieuw 
briefpapier ontworpen en een nieuwe huisstijl 
ontwikkeld.
- Er zijn twee werkgroepen van HRR leden in 
het leven geroepen om te brainstormen over een 
eventuele uitbreiding van het clubhuis.

Bestuursvergadering 10 mei 2011
- Het Roparunteam heeft de bevrijdingsvlam 
van Wageningen naar Den Haag gebracht.
- De Atletiekunie geeft subsidie op het cross 
circuit. In het najaar kunnen we dit gaan aanvra-
gen.

- De suggestie gedaan op de ALV om met 1 vast 
schema voor alle trainers te werken, is lastig te 
implementeren volgens de TC. Groepen hebben 
verschillende doelstellingen zoals bijvoorbeeld 
trainen voor een korte afstand of voor een mara-
thon. 
- De TC is bezig uit te zoeken of we met de 1 
van de 4 lopen kunnen werken met een geza-
menlijke tijdsregistratie.
- Een gemeentelijk team heeft de buitenkant 
van het clubhuis geschilderd. 
- We zoeken nog steeds een oplossing voor het 
parkeerprobleem.
- Het bestuur gaat in overleg met de communi-
catiecommissie over het idee van een almanak, 
zoals naar voren gebracht op de ALV.
- Jan Willem Six wordt de nieuwe voorzitter 
van de barcommissie.

Data volgende bestuursvergaderingen: 
14 juni, 23 augustus, 27 september

Berichten vanuit het bestuur

Aanmeldingen:
Dick van Es (donateur)
Bart van den Heuvel
Petra Visschers
Simon Jansen
Rupert van Till (bui-
tenlid)
Charles Lugt (buitenlid)
Mastia Kaldenbach  
 (opnieuw)
Maaike Swart
Mike Romberg
Kees de Jonge
Roeland van Wezel
Elizabeth Bullman
Joke van Buuren
Emile Curfs
Evelien Eberhard
Jan Verhoeven
Erwin Vermeulen
Diana Verburgh
Monique Dijkhuizen
Pieter Spaans
Lilian Tan
Joost de Boer
Menno Hollander
Albert Star Busmann
Hilda Teengs Gerritsen

Annejet Paalman
Monique Nobelen
Martijntje Deketh
Liesbeth Begheijn
Karen Hasselman
Barbara Huiskamp
Anne Campbell
Geert Groenen
Willemien Ghijsen- 
 Soeters
Yonina ter Mors
Dunja Spaans
Dieneke van der Waal
Cynthia Swertz
Ingeborg Holtman
Henny Weerman
Erik  van Heiningen  
 (opnieuw)
Inez Ammerlaan
Gerwin Struijs
Michel van Leeuwen
Martin Karreman
Natalie Philipsen
Elwin Vissers
Rob Bol
Willemijn Zetten

Hartelijk welkom

Trekking Runnertjes
Onder het toeziend oog van onze rennende 
rechter Paul Slijpen werd er weer een trekking 
verricht. Helaas zijn er weer enkele kaarten 
buiten mededinging gebleven vanwege de 
onleesbaarheid van de naam. De volgende 
gelukkigen kunnen zich melden voor een bar-
kaart met het bedrag waaronder hun naam is 
vermeld:

€ 20:
Groep Ton Toet
Pascal

€5:
Aleid
Loet
W v/d Meer
Leendert R
v. Hal
Lisa
P. Spaans
P. Visschers

€10:
Piet B.
Guy C.
Jaap van Dijk
Hein Ph.
Rijkers
Frank Th
Ton B.
Koos
Don
José
Selles
Peter Veelo
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nen. Door het verschil in kracht en explosiviteit 
bevinden vrouwen zich dus vaak achteraan in 
het deelnemersveld. Met alleen vrouwen aan 
de start kunnen ook vrouwen als eerste over de 
streep komen.
Daarmee samenhangend schijnt er bij wedstrij-
den met alleen vrouwen ook minder geduwd 
en getrokken te worden. Blijkbaar is de toleran-
tiedrempel ten opzichte van elkaar bij vrouwen 
hoger.
Dan het hygiënische aspect. De straat blijkt er 
schoner bij te liggen omdat niet vele mannen al 
rochelend en spugend voorbij (zijn ge)komen. 
Vrouwen zorgen er blijkbaar voor dat ze een 
zakdoekje bij zich hebben en dat zo nodig ook 
gebruiken.
Ook de gesprekken tijdens het lopen zijn blijk-
baar anders. Als het niet over lopen gaat, vallen 
bij mannen de goede gesprekken veelal in de 
categorie ‘schieten, tieten en helicopters’ (de 
voorwaarden voor een goede actiefilm) zoals een 
dame beweerde. Bij vrouwen is de diversiteit 
aanmerkelijk breder. Meestal is er gespreksstof 
te over.
Last, en wellicht niet least, is er het marketing-
aspect. De goodies die worden verstrekt bij de 
lopen zijn helemaal afgestemd op behoeften van 
de vrouw. Die komt dus na afloop van een wed-
strijd thuis met een verwenpakket. Wellicht zijn 
er nog andere argumenten te noemen.  
In deze editie in ieder geval een verslag van één 
van de bekendste vrouwenlopen, de Mariken-
loop in Nijmegen.
Daarnaast wederom aandacht voor wedstrijden 
en andere wetenswaardigheden. Niet onvermeld 
kan blijven een interview met de vertrekkende 
en komende voorzitters van de ZOT-commissie.
Veel leesplezier toegewenst!
De redactie 

Vrouwenlopen
 
vervolg van  pag 1

Mijn eerste marathon
De marathon va Rotterdam is er een waaraan altijd veel mensen uit Den Haag en omstre-
ken aan deelnemen. Ook voor veel leden van onze vereniging hun eerste (en soms ook 
enige) marathon. Zo ook voor Ewout Schiferli. Een verhaal over de voorbereiding en het 
lopen van een constant tempo.

Door: Ewout Schiferli

Eindelijk was het bijna zover. Na maanden van 
intensieve training stond ik op 10 april 2011 

aan de start op een van de grootste sportevene-
menten van Nederland namelijk de marathon 
van Rotterdam. Terwijl het startschot was gege-
ven en ik stond te wachten totdat de menigte in 
beweging kwam, dacht ik terug aan de inspannin-
gen die ik had verricht om hier in Rotterdam mijn 
eerste marathon te kunnen lopen.

Deze gedachten gingen in eerste instantie terug 
naar de zomer van 2010. Ik had toen mijn eerste 
halve marathon in wedstrijdverband gelopen. De 
trainingen hiervoor waren altijd vrij simpel. Net 
zo lang lopen totdat ik mijn ene been nagenoeg 
niet meer voor mijn andere been kon zetten en 
eigenlijk altijd ondersteund door muziek. Zo heb 
ik zelf nog eens met kramp in mijn benen ergens 
in Voorschoten gestaan en een uur gewacht 
totdat ik weer verder kon lopen terug naar Den 
Haag. 

De voorbereiding
Na het uitlopen van de halve marathon had ik 
mijn pijlen vrij snel gericht tot het volbrengen 
van tenminste een hele marathon. Gezien het 
tijdstip van het jaar en de conditie waarin ik 
verkeerde had ik mij als doel gesteld om de 
marathon van Rotterdam te gaan lopen. In 
eerste instantie wilde ik me hierop focussen 
met dezelfde trainingsmethodiek, maar na twee 
à drie maanden van training kwam ik tot de 
conclusie dat dit niet meest ideale voorbereiding 
zou zijn om in april aan de start van Rotterdam 
te verschijnen. Tijdens het googelen op internet 
kwam ik op de site van The Hague Road Runners 
terecht waar mijn aandacht direct werd getrok-
ken op de diverse loopgroepen, waarbij vooral de 
groep van Frans Perdijk voor mij eruit sprong ge-
zien de trainingsdagen en het looptempo. Tevens 
zag ik de meerwaarde om me aan te sluiten bij 
een vereniging om ook gebruik te kunnen maken 
van de daarbij behorende faciliteiten. Na een 
telefoontje was mijn eerste training in december 
2010 een feit. Na de eerste trainingen wist ik dat 
ik mijn doel zou gaan halen gezien het enthou-
siasme binnen de groep Perdijk. De trainingen 
bestonden voor het overgrote deel doordeweeks 
uit intervaltrainingen met verschillende loop-
tempo’s. Juist deze intervaltrainingen zouden 
me sterker en sneller maken om de marathon 
te kunnen volbrengen. Daarnaast bestonden de 
trainingen veelal op zaterdag uit duurlopen om 
je lichaam zo optimaal mogelijk voor te bereiden, 
waarbij deze lopen steeds langer werden tot 
maximaal 35 kilometer.  

De wedstrijd
Met deze laatste gedachte kwam de menigte 
voor mij in beweging en wist ik dat ik me zo op-
timaal mogelijk had voorbereid voor deze eerste 
marathon. De puzzelstukjes van alle trainingen 
moesten vandaag op zijn plaats gaan vallen. 

Direct na de start was het zien van zoveel 
hardlopers over de Erasmusbrug een kippen-
velmoment. Totaal waren er ruim 22 duizend 
hardlopers van start gegaan. In de eerste paar 
kilometer was het dan ook oppassen geblazen 
gezien de drukte op het parcours. Hierdoor was 
het lastig om het juiste loopritme te vinden en 
aan te houden. Na ongeveer 10 kilometer lukte 
dit beter.  Ik de pacers (gangmakers), die liepen 
op een eindtijd van 3 uur en 45 minuten in mijn 
vizier en besloot deze te volgen. De pacers zijn te 
herkennen aan de ballonnen waar ze mee lopen, 
waarop de streeftijd van finishen op vermeld 
staat. Op papier dienen de pacers een strak en 
gelijkmatig tempo aan te houden om te finishen 
conform de aangegeven tijd op de ballonnen. Zo 
lopen er pacers voor diverse eindtijden mee.

Aanhaken en bij blijven…
Daar ik ook vooraf had ingestoken op een 
eindtijd van 3:45, lag ik goed op schema. Tot een 
kilometer of twintig bleef ik op afstand van deze 
pacers.  Daarna zakte voor mijn gevoel het tempo 
bij de pacers iets in waardoor ik ze voorbij ging. 
Halverwege de marathon  voelde ik me nog erg 
fris en had het gevoel dat ik mijn streeftijd  van 
3:45 zou gaan halen. Wellicht kon ik zelfs onder 
deze tijd finishen. Rond de dertig kilometer werd 
het lastiger en voelde ik de vermoeidheid in mijn 

benen langzaam komen. Verder zag je eveneens 
bij die afstand renners aan de andere zijde van 
de weg al voorbij komen. Zij hadden het rondje 
om de Kralingse Plas al gelopen en zagen er al-
lemaal vrij uitgeteld uit. Voor deze lopers was het 
slechts nog een kwestie van enkele kilometers 
voordat ze de marathon hadden uitgelopen. Op 
dat punt moest ik zelf nog ruim 10 kilometer lo-
pen. Wellicht dat juist het gevoel van vermoeid-
heid in mijn benen versterkte. In de laatste paar 
kilometers moest ik op de pacers van 3:45 terrein 
prijsgeven en haalden ze me weer in.  Zelf moest 
ik daarna alle zeilen bijzetten om niet volledig in 
tempo in te zakken. De techniek van lopen had 
inmiddels plaats gemaakt voor overleven naar de 
finish toe. Ik finishte uiteindelijk in een tijd van 
3:45:49. 

Epiloog
Uit de groep Perdijk hebben ook Marty Messer-
schmidt, Hein Philipse, GertJan Vierling, Aleid 
Pans, Nikki Kolfschoten en Anne de Rijk de ma-
rathon van Rotterdam gelopen. Voor zowel Nikki 
als Anne was het eveneens hun eerste marathon. 
Beide hebben een hele mooie tijd van respectie-
velijk 3:54:41 en 3:54:43 neergezet. Een prestatie 
om trots op te mogen zijn.

Het behalen van dit resultaat smaakt naar meer. 
De volgende uitdaging zal daarom de Zwarte 
Marathon in Den Haag op 10 juli zijn. 

N.B. Voor een algemene sfeerimpressie kun je 
onderstaande website bezoeken:
http://www.marathonrotterdam.nl/fotoboek_
marathonrotterdam/book.html#/1

BAR VROLIJK / VROLIJKER?
Door: Cees Crielaard

In deze aflevering over het bar en bardienst 
gebeuren iets vrolijks. Zoals algemeen bekend 
hebben we al enige tijd een tweetal vacatures in 
de barcommissie die we graag ingevuld zouden 
zien.

We hebben goed nieuws. Sinds onze laatste 
barcommissie vergadering (maandag 

9 mei j.l.) hebben we van Jan Willem Six de 
toezegging dat hij onze commissie als voorzit-
ter wil gaan versterken! Komende periode zal 
Jan Willem zich verder inleven in het commissie 
gebeuren en alle zaken die rondom de bar zich 
afspelen. Wij als barcommissie gaan er van uit 
dat we met Jan Willem een goede stap hebben 
gezet naar een volledige groep die het bar gebeu-
ren in goede banen kan (blijven) leiden. Hartelijk 
welkom Jan Willem! Als commissie zijn wij er 
héél blij mee dat de sinds oktober 2010 ontstane 
vacature van voorzitter barcommissie door jou 
wordt ingevuld.
Nu rest nog één belangrijke plek die ingevuld 
moet worden n.l. de taak van Ineke Gillet m.b.t. 
het barrooster, indelen, contact barmedewer-
kers etc. Dat is een vacature sinds oktober 2009. 
Wordt nu nog waargenomen door Ineke (en 
mijzelf) maar we zouden graag iemand uit het 
bestand van de barmedewerkers zien die plaats 
wil nemen in de barcommissie en met name de 
taak van het samenstellen barrooster (in samen-
spraak / overleg met de nieuwe voorzitter) in de 
toekomst volledig op zich neemt.
Tenslotte ook de plezierige situatie dat we op 
dit moment een meer dan volledige bardienst 
bezetting hebben (dus een goed gevuld 8-weeks 
rooster) mede dankzij een aantal aanmeldingen 
nieuwe barmedewerkers in de eerste 4 maanden 
van dit jaar. Ook aan die mensen een hartelijk 
welkom!

Lopen tijdens de vakantie?!

In de zomermaanden trekt de Nederlandse bevolking er weer massaal op uit om vakantie te vie-
ren. Velen in eigen land, maar ook velen verder van huis. Vaak gaan bij de leden van onze vereni-
ging de hardloopschoenen mee. De Hot Road Review-redactie  is op zoek naar verslagen van jullie 
hardloop(gerelateerde) belevenissen tijdens de vakantie. Het maakt niet uit of het gaat om een 
training of een wedstrijd. Een foto erbij maakt het helemaal af!
Stuur je bijdragen voor 1 september naar redactie@hagueroadrunners.nl
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Jéjé Groot, vertrekkend voorzitter ZOT-commissie

Sinds wanneer loop je zelf?  
In januari 1993 heb ik mij gemeld bij onze club 
en heb me ingeschreven voor de CPC-trainingen. 
Toen kreeg ik dus mijn eerste loopervaringen. 
Daarvoor deed ik nauwelijks aan sport.  Ik was 
toen 45 jaar oud. 

Wat is je favoriete afstand?  
Mijn favoriete afstand toen was ongetwijfeld de 5 
km, maar helaas kende de organisatie geen 5 km 
groep. Ik werd meteen in het diepe bad van de 
10 km geplonst en gek genoeg ging dat nog ook! 
Na de 10 bij de CPC ging ik door in een loopgroe-
pen voor de Royal Ten in december (16 km). In 
1994 ging ik bij de CPC-groepen door voor de 21 
km. 
En dan ruik je meer, zodat ik aangespoord werd 
door Aad van Straalen om de 25e verjaardag van 
de New York marathon mee te maken. Ik heb 
voor mezelf getraind en ben gegaan. Zo liep ik 
dus op m'n 47e verjaardag mijn eerste marathon 
in New York, in 4 uur 48 en ik was apetrots! Ik 
was zo uitgeput dat ik bij 42 km gestopt ben, 
in de hekken hing en na enige tijd ging er door 
mijn hoofd: "Waar zijn die tribunes, waar is die 
juichende menigte??" Van een Nederlander (ik 
droeg een oranje shirt) kreeg ik een klop op m'n 
schouder en de mededeling: "nog even door-
gaan".
Pas in januari 1995 kwam ik terug bij de club en 
dacht: Ik kan net zo goed lid worden! Ik heb toen 
als dank een gedenkplaat van de 25e NYC Mara-
thon meegenomen. Een paar jaar geleden hing 
die nog in ons clubhuis naast de EHBO kist.

Hoe ben je bij de HRR verzeild geraakt?
Een artikel in de Posthoorn over de club en de 
enthousiaste secretaris Astrid bracht me naar de 
Buurtweg. Toen ik lid werd ben ik bij Frans Per-
dijk gekomen en ik loop daar (weliswaar minder) 
nog steeds. 

Hoe ben je bij de ZOT betrokken geraakt?
In een verleden had ik veel gedaan in een ten-
nisclub en in het district Den Haag van de KNLTB. 
Wat mij opviel bij de HRR was in de eerste plaats 
het hoge aantal vrijwilligers en in de tweede 
plaats de vanzelfsprekendheid waarmee mensen 
hun schouders onder evenementen zetten.
De acties van de Royal Ten groep in de Houtrust-
hallen was mijn eerste ervaring en ik was diep 
onder de indruk. Ik wilde graag iets terug doen 
naar de club en kreeg bijna vanzelfsprekend 
contact met Noor Alberts (toen al!).

Hoe was de taakverdeling binnen de commis-
sie?
Noor Alberts gaat over de kleding van trainers 
en lopers, en draagt veel bij aan de PR en regelt 
medische zaken. Georgette Parlevliet heeft de 
techniek in haar portefeuille (denk aan schema's 
en trainersbegeleiding), Sylvia Kuiper staat voor-
aan als het gaat om administratie en catering 
en Ruud Noordman is onze ''manager financiële 
geldstromen" en verzorgt de deelnemerslijsten. 
Voor mij blijft er niet veel meer over dan coördi-
natie.
Wat is er veranderd in de jaren dat je bij de ZOT 
betrokken bent geweest?
Vanaf 1998, geïnspireerd door de Konmarathon, 
zijn we na de CPC doorgegaan met trainen voor 
"Leiden". We zijn met een vast logo gaan werken, 
schrijven de oud-deelnemers aan en proberen de 
instroom van leden vanuit de ZOT te monitoren. 
De pastamaaltijd voor de CPC en de afsluitende 
brunch zijn geslaagde ontmoetingspunten. 
Verder is de organisatie vastgelegd in draaiboe-
ken. De laatste twee jaar plaatsen we steeds 
meer vraagtekens bij de donderdagavond voor 
de ZOT-training, die ligt gewoon te dicht bij de 
zaterdagochtend.

Ik heb begrepen dat je nogal assertieve wer-
vingsmethoden ten toon spreidde en dat je zelfs 
in de supermarkt mensen recruteerde. Kun je 
daar wat meer over zeggen?  
Nou ja, als je in de rij bij de kassa een dame 
een telefoongesprek hoort voeren dat ze bij het 
Kerstdiner de volgende avond een bepaalde 
blouse niet meer aankan, dan ligt het toch voor 
de hand om haar een kaartje van de ZOT te 
geven!! Maar het komt ook voor dat ik met mijn 
auto langs een loper rij en verderop ga stil staan 
om een folder van de ZOT aan te bieden. 

Waar heb je meest plezierige herinneringen aan 
overgehouden?
Het is heerlijk om met een groep fijne en enthou-
siaste mensen te werken. Dat geldt in de eerste 
plaats voor onze commissie, maar zeker ook 
voor de mensen die training geven. Maar wat 
ook mooi is, is dat je merkt dat je nieuwe lopers 
veel kan meegeven: enthousiasme, medeleven, 
saamhorigheid, zelfvertrouwen en een fijne club 
als ze lid worden.

Waar heb je minder plezierige herinneringen 
aan over gehouden?
Met het streven naar professionaliteit en kwali-
teit moet je wel eens een vervelende boodschap 
brengen. Maar verder herinner ik me geen verve-
lende momenten. 

Wat is je favoriete muziek?
Opera is mijn passie. Nummer 1 voor mij is Verdi, 
zijn muziek raakt mij emotioneel. Probeer eens 
Macbeth, Don Carlos, Rigoletto of La Traviata! 
Maar ook Mozart- en Wagneropera's zijn voor 
mij helemaal top. Ik heb het geluk gehad veel 
goede zangers in het theater te hebben gehoord 
en veel voorstellingen te hebben gezien. Op zulke 
avonden ga ik zweven. Maar een goede geluids-
installatie thuis kan je ook heel gelukkig maken.

Wat is je favoriete film?
Een favoriete film moet je toch een paar keer 
hebben gezien. Dat overkomt mij bijna nooit, 
omdat ik er de tijd niet voor neem. Ik heb al zo 
lang geen films meer gezien! Maar ik herinner 
mij enkele prachtige films van Meryl Streep en 
van Dustin Hoffman. Dat zijn acteurs! Ingewikkel-
de scripts zoals bij ‘Pulp Fiction’ of ‘Amélie’ vind 
ik om te smullen. Maar de meeste emotie had en 
heb ik bij ‘Etre et avoir’, geweldig!

De ZaterdagOchtendTraining (ZOT) is een begrip binnen onze vereniging. Menig loper is 
op die wijze zijn hardloopcarrieëre begonnen. Jarenlang was de ZOT ook de grootste toe-
leverancier van nieuwe leden bij de club. Sinds mensenheugenis bestond de commissie uit 
dezelfde personen. Daar komt verandering in, nu voorzitter Jéjé Groot de hamer neerlegt. 
Het stokje wordt overgenomen door Robert Ficker. Reden voor de redactie om met beide 
heren eens terug te blikken en vooruit te kijken.

Wat is je favoriete boek?
Ik lees onvoldoende om dat te kunnen zeggen.
 
Wat is je favoriete gerecht?
De lasagne zoals Nanda die maakt.

Waarom leg je je functie als voorzitter ZOT 
neer?
Ik heb er gewoonweg geen tijd meer voor! Sinds 
drie jaar is mijn gezin voor mij nummer één. Na 
Florian en Livia komt onze derde deze zomer.  
 
Wat wil je je opvolger meegeven?
Robert en ik hebben een gedegen overdrachtsge-
sprek gehad. Ik zei al: We hebben voor alles een 
draaiboek. Aandacht voor PR wordt, in verband 
met toenemende concurrentie, steeds belangrij-
ker. Robert heeft de beginnerscursus uitstekend 
opgezet en hij zal met die ervaring aan de ZOT 
zeker een persoonlijke tint gaan geven.

Heb je nog een andere boodschap?
Ja. We hebben een prachtige vereniging die veel 
betekent voor de leden. Laten nog meer leden 
wat terug doen en zich aanmelden als vrijwilliger 
of in elk geval "ja" zeggen als een beroep op hen 
wordt gedaan!
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ONZE ACTIVITEITEN ZIJN:
VOEGWERK VERVANGEN
GEVELREINIGING
METSELWERK HERSTELLEN
IMPREGNEREN 
SCHOORSTEEN RENOVATIE

BEL TIJDENS KANTOORUREN:
070-3512888 OF 06-53311874

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

UW GEVEL 
ONZE ZORG!

    
 

    
 

GESPECIALISEERD IN SNIJ- & KNIPVOEGEN
GEVEL RENOVATIE

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:

WWW.HGRGEVELRENOVATIE.NL
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Robert Ficker, nieuwe voorzitter van de ZOT-commissie
Sinds wanneer loop je zelf?
Ik loop hard sinds 2003. Dat was op mijn 45e, 
twee jaar na de geboorte van mijn zoon Boris. 
Ik was toen behoorlijk aan de maat (103 kilo). 
Vader worden op latere leeftijd vond ik geen pro-
bleem, maar ik vond wel dat mijn zoon dan recht 
had op een fitte vader. Eerst ben ik begonnen op 
de sportschool, en na het verlies van de eerste 
kilo's heb ik de stap naar buiten gewaagd.

Wat is je favoriete afstand?
Iedere afstand heeft zijn eigen charme en 
uitdaging. Inmiddels heb ik alle afstanden wel 
een keer gelopen van de 5 kilometer tot aan de 
marathon. Uiteindelijk denk ik dat ik de 10 kilo-
meter het leukst vind. Het is lang genoeg om een 
goede indeling te kunnen maken en kort genoeg 
om behoorlijk snel te kunnen lopen. Niet dat ik 
razend snel ben, maar zo rond de 49 minuten 
lukt meestal wel.

Hoe ben je bij de HRR verzeild geraakt?
Via een buurvrouw, die bij de ZOT is begonnen. 
Ik had toen voor mezelf al getraind voor de 10 
kilometer van de CPC. Mijn eerste training was 
onder leiding van Georgette en Loet. Later heb ik 
ook training van Annie van Heijningen en uiter-
aard Jéjé. Via de ZOT ben ik blijven trainen bij de 
vereniging en ingestroomd bij de groep van Henk 
van Leeuwen. 

Hoe ben je bij de ZOT betrokken geraakt?
Henk heeft me door zijn aanpak enthousiast ge-
kregen om zelf een trainersopleiding bij de Atle-

tiekUnie te gaan volgen. Deze opleiding heb ik in 
2008 afgerond. Vervolgens heb ik zelf regelmatig 
voor ZOT groepen gestaan en heb daarna samen 
met Jan Baelde een Beginnerscursus opgezet.

Hoe kijk je aan tegen de ZOT?
Ik vind de ZOT het goud van de vereniging. 
Hoeveel mensen zijn er niet lid geworden van 
de vereniging dankzij de ZOT. Vooral de laag-
drempeligheid spreekt enorm aan. Je hoeft geen 
lid te worden, je hoeft geen looptalent te zijn. 
Iedereen is welkom. De vrijwilligers, trainers, 
coaches leggen iedere keer weer een tomeloos 
enthousiasme aan de dag om de beginnende of 
gevorderde loper te begeleiden in de aanloop 
van de CPC. Zeker wanneer je net begint met 
lopen is het heel fijn wanneer je bij een groep 
mensen terecht komt van gelijk niveau waarmee 
je je ervaringen, successen en soms onzekerhe-
den kunt delen. De ZOT is daar perfect voor.

Welke dingen wil je behouden, van welke zaken 
zou je afscheid willen nemen en welke dingen 
zou je willen veranderen?
Het is prima dat de ZOT maar gedurende drie 
maanden actief is in de aanloop naar de CPC.  Als 
lopers lid willen worden dan is dit duidelijk een 
eigen keus omdat ze graag willen blijven lopen in 
een club. Willen ze pas weer een volgende ZOT 
sessie meedoen..... even goede vrienden. Juist 
deze ongedwongenheid gekoppeld aan een dui-
delijk doel als de CPC maakt de ZOT zo aantrek-
kelijk. De extra's die de lopers krijgen zoals een 
T-shirt, en voorlichting over het voorkomen van 

blessures en voeding moeten ook zeker blijven. 
En daar heb ik natuurlijk de mensen die de ZOT al 
jaren organiseren (Noor, Sylvia, Ruud, Georgette) 
en al die coaches die de verschillende groepen 
meenemen hard voor nodig.
Misschien dat ik wat meer afscheid wil nemen 
van papier. In deze tijd van elektronische commu-
nicatie zijn er allerlei manieren om te communi-
ceren met de lopers. Ik wil meer gebruik maken 
van blogpagina's op internet en sociale media 
zoals twitter en facebook om mededelingen te 
doen over trainingen, evenementen en het geven 
van trainingstips. 
Ik zou graag meer aandacht besteden aan het 
onderhouden van de vakkennis van de coaches. 
Er zijn zoveel nieuwe inzichten in trainingsme-
thoden, manieren waarop je met groepen om 
kunt gaan en het variëren in loopvormen dat 
het leuk is om daarin bij te blijven. Het lijkt me 
nuttig om een trainingsdag aan te bieden aan 
alle coaches van de ZOT om weer eens wat op 
te frissen. Verder zou ik graag weer wat aanwas 
in het coacheskorps hebben. Het is geweldig om 
training te geven aan een groep enthousiaste 
lopers en om te zien hoe mensen boven zichzelf 
uit kunnen stijgen.

Wat is je favoriete muziek?
Jazz, klassiek en popmuziek (in die volgorde).

Wat is je favoriete film?
Kaos Kalmo, een prachtige Italiaanse film over 
uitgesteld verdriet, waar gelukkig veel om te 
lachen valt. Maar Kill Bill mag ook.

Wat is je favoriete boek?
De Toverberg van Thomas Mann.

Wat is je favoriete gerecht?
Risotto in vele verschijningsvormen.

Heb je nog een boodschap voor de leden van de 
vereniging?
Vind je het leuk om jouw passie voor lopen met 
anderen te delen? Neem dan eens contact met 
me op. We kunnen altijd hulp gebruiken bij de 
trainingen of de organisatie van de ZOT.

Because I’m a girl
De Marikenloop in Nijmegen is één van de eerste en bekendste wedstrijden waar alleen 
dames aan deel mogen nemen. 10.000 enthousiaste vrouwen verschijnen, al dan niet 
in een modieuze outfit aan de start. En uiteraard voor een goed doel! Jolanda Messers-
chmidt doet verslag van een 5 km die figuurlijk nog nooit zo snel voorbij ging.

Door: Jolanda Messerschmidt

Begon het een aantal jaren geleden met een 
sporadische hardloopwedstrijd voor alleen 

vrouwen, tegenwoordig lukt het je bijna om elke 
week een hardloopwedstrijd mee toe doen. Er is 
schijnbaar een markt voor, zoals mijn zus meldde 
toen ik nog verwoed probeerde twee startbewij-
zen voor de Marikenloop 2011 te bemachtigen.  
Kieskeuriger worden we wel: Het moet wel voor 
het goede doel zijn, wil je zondagochtend al heel 
vroeg voor een 5 km wedstrijd richting Nijmegen 
vertrekken.

Startbewijzen geregeld via marktplaats (je kunt 
tegenwoordig rustig een startbewijs kopen voor 
een wedstrijd, die raak je zo nodig wel weer 
kwijt) van de onfortuinlijken die geblesseerd zijn 
geraakt of net niet die training hebben volbracht 
die nodig is voor dit leuke loopje. Volledig “uit-
verkocht” daar in Nijmegen met 5000 deelneem-
sters op de 5 KM en 5000 deelneemsters op de 
10 KM.

Om half 12 kwamen we gewapend met ons start-
bewijs en natuurlijk in onze beste (bij voorkeur 
roze) dames hardloop outfit aan in Nijmegen. 
Zingend werden we onthaald, langs de weg naar 
het sportcomplex stond een muziekband ons 
luidkeels toe te zingen. Daarna door de haag 
van sponsors, de tas zat naar 5 minuten vol met 
goodies : Activa, Dove, VIVA….tja, marketing 
technisch ook volledig op de vrouw gericht.
In de sporthal constateerden we dat de sfeer 
volstrekt anders is dan bij een willekeurige 
hardloopwedstrijd. Zeer stereotype wordt er erg 
veel gekeuveld en gelachen, zonder gene word 
er omgekleed in de zaal en als een makke groep 
schapen lopen we naar het hockeyveld dat voor 
de gelegenheid is omgedoopt in startvakken 
maar natuurlijk ook dienst doet als warming-up.
Even later gaat het beginnen, op de klanken 
van Shakira begint de warming-up en probeert 
Annemarie Thomas 5000 vrouwen in beweging 
te krijgen…..en dat lukt. Langzaam begint de  
“wedstrijd”, startvak voor startvak loopt het veld 
leeg. Een zandloper start zodat je als je eenmaal 
echt loopt echt de ruimte is. Als wij dan eindelijk 
vertrekken horen we de speaker ons enthousiast 
melden dat de eerste loopster al halverwege is. 

Ja, deze loopster komt uiteindelijk ook binnen 
in een geweldige tijd van net iets boven de 16 
minuten.

Dan onze “wedstrijd”. Ik had zowel de trainer  als 
mijn zus (ze had tenslotte sinds oktober vorig jaar 
niet meer gelopen) beloofd het langzaamaan te 
doen, hetgeen voor mij volstrekt geen probleem 
is. Maar door het enthousiaste publiek langs de 
kant voerde we het tempo na 2.5 KM een beetje 
op.  Onderweg hebben we ons verbaasd over de 
lange sliert van dames, bij de 3 KM heb je een 
uitstekend zicht op de dames die net de 2 KM 
gepasseerd zijn maar ook over de mensen die 
je inhaalt die vrolijk melden dat ze voor de 30 

minuten gaan (pardon….). De laatste KM lijken 
we te zweven en we gooien het gas erop. Zeer 
tevreden komen we de finish over . Niet alleen 
over het resultaat (Hoe vaak komt het tenslotte 
voor dat we met een tijd boven de 30 minuten 
toch nog 2200 mensen achter je ziet finishen) 
maar met name de hele beleving (nog nooit ging 
een 5 KM zo snel voorbij).

Tevreden vertrekken we, met nog een extra 
bakje Activa, richting huis met op de achtergrond 
Annemarie Thomas de 10 KM dames luidkeels 
aanmoedigen. 19 juni Rotterdam Ladiesrun…..wij 
zijn erbij.
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CONDITIO in de Betuwe
Donderdag 28 april 2011 stond gepland voor de leden van Conditio om langs de bloeien-
de fruitbomen in de Betuwe te gaan fietsen. De tocht ging door, maar helaas hing er geen 
bloesem meer aan de bomen. Er was wel veel ander schoons te bewonderen.

Door: Sonja van As

De vertrektijd was 08.00 uur. Er was één 
afmelding omdat er “vier Russen” in de PC 

logeerden, die onschadelijk gemaakt moesten 
worden. Bleek later gelukt. Ondanks de twee 
andere afwezigen naar Tricht, waar we fiet-
sen huurden en koffie dronken. Jean had een 
fietsknooppuntenroute uitgezet. Iedereen kreeg 
een route voor het geval we elkaar kwijt zouden 
raken. Vanuit Tricht over de Lingedijk, daarna 
langs Buurmalsen naar Buren. Vandaar via Eri-
chem naar Kapel-Avezaath, Wadenoijen, Est en 
Neerijnen. Even een stop bij het kasteel, maar er 
was geen interesse om de kasteeltuin te bekijken. 
Het was ideaal  fietsweer en Peter trok één van 
z’n lange broeken uit. Meteen begon het zacht 
te regenen. Fietsen naar de dijk, waar een café 
stond aangegeven, maar dat bleek gesloten we-
gens familie-omstandigheden (en stond te koop).  
Voorbijgangers verwezen ons naar een eetcafé 
aan de dijk vlak bij Opijnen. Het begon harder te 
regenen en toen we bij het café aankwamen: ook 

gesloten, doch dat zou even later , om 12.00 uur, 
geopend worden. Dus even in de regen wachten. 
Binnen gegeten en/of gedronken en toen we 
weer op het vehikel stapten was het droog en 
bleef het verder die dag droog. Over de dijk met 
een mooi uitzicht over de Waal naar Waarden-
burg, daar onder de A2 door naar Tuil naar de 
A15, die we overstaken op weg naar Enspijk. 
Het laatste deel voerde ons via Mariënwaerdt, 
het wereldberoemde Appeldijkje  en de Linge-
dijk weer naar Tricht. Het was een afwisselende 
tocht, veel  bloeiende planten in de bermen en 
weilanden, o.a. paardebloemen, fluitenkruid en 
koolzaad, ( Dus toch een bloesemtocht!) dijken, 
fietspaden, landweggetjes en stille dorpen, hier 
en daar al versierd voor Koninginnedag.
De meesten hadden een vlotte terugreis, maar 
als je een afslag mist dan maar via een ommetje 
langs Breukelen en Woerden weer naar Den 
Haag.
De thuisblijvers hadden weer eens ongelijk! !! 
Jean, namens alle deelnemers : BEDANKT

Bevrijdingstocht Wageningen – Den Haag

Op 5 mei heeft hebben HRR-lopers het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Den Haag 
gebracht. Het Roparun-team heeft in de nacht van 4 op 5 mei in estafetteloop bijna 120 
km afgelegd om het bevrijdingsvuur op het Spuiplein tijdens het festival te laten ontste-
ken. Helaas kreeg deze prestatie in de media niet zoveel aandacht. Vandaar een korte 
sfeerimpressie.

HRR-conditio
HRR-Conditio is de ochtendtrainingsgroep en biedt een breed trainingsprogramma, gericht op 
lenigheid, kracht, reactie- en uithoudingsvermogen. Bij Conditio kun je hardlopen, wandelen en 
nordic wandelen. Ook worden aparte uitstapjes georganiseerd. Zo waren er in de laatste week van 
april de volgende activiteiten:
• De Bloesemfietstocht (zie het verslag op deze bladzijde)
• Hardlopen vanaf de club
• Nordic walken in het Hyacintenbos en over het strand bij Kijkduin
• Wandeling (30 km) over een deel van het Groene Hart pad (IJsselstein – Stolwijk)
Trainen bij Conditio is perfect voor degenen die graag overdag willen en kunnen trainen. Ook is het 
een uitstekende mogelijkheid om na een intensieve loopcarrière te blijven genieten van de loop- 
en/of wandelsport.

Vooraankondiging start 
beginnerscursus 2011

Door: Jan Baelde en Robert Ficker

Na opnieuw een zeer succesvolle beginners-
cursus vorig jaar september en veel enthou-

siaste reacties van de deelnemers, starten Robert 
en Jan dit jaar (onder voorbehoud van toestem-
ming bestuur) opnieuw met een beginners 
groep. Binnen 12 weken begeleiden ze beginners 
om 5 kilometer aaneen te kunnen lopen. De start 
is dit jaar op zondag 4 september 09.30 uur en 
gaat door tot eind november.  De kosten zijn 40 
Euro. De training begint op zondag om 09:30 uur 
en op woensdag om 18:45 uur. Tijdens de cursus 
wordt er o.a. aandacht gegeven aan kleding,  
schoeisel, voeding en blessurepreventie. Meer 
informatie vind je op www.hagueroadrunners.nl/
beginnerscursus 
Jan en Robert zouden het enorm waarderen 
wanneer je in je eigen kring wilt kijken voor wie 
deze cursus geschikt zou kunnen zijn. Wellicht 
ken je iemand in je omgeving die wil starten met 
hardlopen, maar de stap om naar een club te 
gaan, net wat te groot vindt. Het gaat echt om 
absolute beginners. Zou je deze cursus onder 
zijn/haar aandacht willen brengen?



en loop naar het parcours. Dit moet nog even 
worden vast gelegd!

Na zijn finish komt ook Hein nog even bijtanken 
bij Annie's Verjaardag. Kortom, we sluiten een 
geslaagde dag af. Onderweg naar het station spot 
ik onze Joost! Hij heeft het lopen dus weer op-
gepakt. Later laat hij in een mailtje weten, dat er 
een mogelijke come-back aan zit te komen. het 
herstel gaat goed. Liever had hij gezien, dat wij 
hem (nog) niet gezien hadden, maar daar is nu 
geen ontsnappen meer aan! Een paar minuten 
daarachter komt Gerard aan dieselen. Ook dit la-
ten wij niet stil aan ons voorbij gaan. Gerard kijkt 
alsof hij ons niet kent (of niet wil kennen), maar 
de mensen die naast ons stonden, weten nu wie 
Gerard Harteveld is! 

Als ik in Voorburg naar huis wandel, hoor ik op 
mijn iPod, dat Ajax met 3 - 1 voor staat. Ook feest 
in Amsterdam dus!
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Zondag 15 mei - 

1/2 en hele Marathon van Leiden
De activiteiten rond de marathon van Leiden zijn ieder jaar goed georganiseerd en gezel-
lig. Geen wonder dat naast Ulla de Wreede (zie blz 1 in deze editie) ook vele andere 
lopers van onze HRR daar acte de présence gaven. Onder meer Marcel Kamsteeg die heel 
veel bekenden tegen kwam.

Door: Marcel Kamsteeg

Een goede voorbereiding!?
08:55 uur tramlijn 3 van station Voorburg 't Loo 
richting de trein. 09:05 uur de trein vanaf Station 
Laan van NOI richting leiden. 09:15 uur zie ik 

Myra en Hein al wachten bij de uitgang van het 
station. Samen lopen we naar de Pieterskerk. 
Als we John zien, heeft hij al een massagebeurt 
achter de rug. Zo begin je dus een voorbereiding 
op een halve marathon! 
Hoe het anders kan, laat Hein nog even zien. 
Hein is naarstig op zoek naar nieuwe loopschoe-
nen. Visoenen aan Eindhoven komen weer 
boven. Dit maal de schoenen echter niet verge-
ten, maar zijn oude, waar hij op dat moment op 
loopt, zijn afgeschreven. Niet alleen de economi-
sche levensduur, maar ook de praktische levens-
duur! Gelukkig biedt de Pieterskerk uitkomst. De 
predikant heeft de commercie toegang gegeven 
om zijn kerk te vullen met verkoopkraampjes. 
Het aanschaffen van nieuwe muiltjes gaat echter 
niet vanzelf. De Hardloopwinkel heeft niets in zijn 
maat. Ja, schoenen die je ook bij Zeeman kunt 
halen, maar geen schoenen waar je een mara-
thon op kunt lopen. Dan maar naar de overkant 
bij de concurrent Runnersworld. Na wat wikken 
en wegen heeft Hein een schoentje gevonden. 
Hier moet het dan maar mee! 
We komen nog wat meer bekenden tegen in 
de Pieterskerk. Dannis van den Berg staat bij 
het tentje van Holland Runner. Hij zal ook de 21 
km gaan lopen. Frans en Bert hebben zich ook 

gemeld en hebben zich al omgekleed achter de 
preekstoel. Samen lopen we richting de Garen-
markt. Hier kunnen we de spullen inleveren. 
Om 10:15 uur lopen we richting het startvak 

en dat blijkt natuurlijk al goed gevuld te zijn. 
Frans en Dannis weten een plek te vinden in het 
wedstrijdvak. De rest zoekt een plek tussen de 
meute.

Wedstrijdje hazen
10:30 uur is de start. Het is wat bewolkt, maar 
als de zon door breekt, loopt de temperatuur 
behoorlijk op. Eenmaal buiten Leiden merken we 
de wind pas goed op. Stevig briesje, maar niet 
lastig. Samen met Myra en Bert loop ik de eerste 
2 à 3 kilometer. Deze gingen in een rustig tempo 
van 5:23 per kilometer. Een kleine versnelling 
naar 5:12 per kilometer zorgde er voor, dat er 
een gaatje viel. Het bleek op sommige stukken 
toch weer erg druk te zijn. Dit maakte het lastig 
om mensen te passeren. Na 7 km (vlak voor het 
parkeerterrein van de Vlietlanden) kom ik Dannis 
tegen. Dannis had de diesel al aan staan en zou 
rustig in zijn eigen tempo doorlopen. Een paar 
honderd meter verder zag ik onze hoffotograaf 
Pieter de Graaf. Er liepen heel wat Road Runners 
mee, dus Pieter zal wel de nodige foto's gemaakt 
hebben. Het werd toen een hele tijd stil met 
betrekking tot bekenden.
 Op 11,5 km kom ik nog een bekende tegen van 

het schoolplein van mijn kinderen en bij het 12 
km-punt kom ik Wouter tegen, de vriend van 
Antoinette. Bij het 14 km-punt krijg ik weer twee 
bekenden in zicht. Hein loopt samen met Frans! 
Wie wie nu haast, laten we even in het midden, 
maar het was goed om te zien, dat Frans nog in 
de race was. Het ging in ieder geval beter dan bij 
de CPC! De 15e km was een lastige. Niet omdat 
de vermoeidheid toe sloeg, maar omdat het pad 
erg smal was en er bovendien de nodige pacers 
met ballonnetjes liepen. Twee keer een wolk aan 
lopers moeten passeren. Het ene moment heb je 
een lekker tempo, het volgende moment moet 
je in de remmen. Jammer, maar dat hoort er dus 
bij. Sylvia van Dijk kom ik in korte tijd 2x tegen 
(15,5 en 17 km-punt). Het doet altijd goed als 
een bekende langs de kant staat. Borst vooruit, 
schouders naar achteren en blijven lachen! 
Bij het 19 km-punt zie ik weer een bekende. Niet 
van naam, maar het is een Road Runner. Bij het 3 
km-punt kwam hij me enthousiast voorbij rennen 
en vroeg belangstellend of het ging. "Ja hoor!": 

kon ik zeggen. Ik heb hem toen 16 km niet meer 
gezien. Nu kom ik hem 2 km voor de finish weer 
tegen. Ik heb er een kilometer over gedaan om 
hem tot op een paar meter te naderen. Hij loopt 
links langs de singel. Ik denk, met nog 1 kilometer 
te gaan, uiterst rechts passeren en dan er op en 
er over. Vol gas! Die laatste kilometer ging dan 
ook als een "relatieve" speer! Finishen in 1:47! 
Dat had ik van te voren alleen gehoopt, maar niet 
gedacht.

Resultaten vieren
Eenmaal over de finish druppelen de anderen 
ook binnen. John heeft het "rustig" gedaan met 
1:31 (!). Myra en Frans komen in resp. net onder 
de 1:59 en net boven de 1:59 binnen. Antoinette 

noteert een tijd van net boven de 2:08 en Bert 
noteert een tijd van net onder de 2:09. Wie we 
niet gezien hebben, zijn Oscar en Simon. Deze 
heren hebben echter keurige tijden gelopen. 
Oscar gaat de boeken in met 1:36 en Simon mag 
1:42 achter zijn naam zetten.

Met een groep zoeken we de Verjaardag van 
Annie op. Lekker op het terras aan het water 
een hapje en een drankje. Terwijl wij daar zitten, 
loopt Hein nog een extra rondje om zodoende 
te komen aan zijn 42 kilometertjes (op nieuwe 
schoenen). Nog ruim binnen de 4 uur krijgen we 
een telefoontje van Hein. Hij is de finish tot op 2 
kilometer genaderd. Snel zet ik mijn glas op tafel 

HRR Reactie

Q
ED

! In de vorige editie van de Hot Road Review (2011-2, blz 7) beschreef Jan Willem 
Six een methode om in te kunnen schatten welke goede prestaties mogelijk zijn 
op verschillende afstanden. Op basis van onderzoek concludeerde hij vervolgens 
dat de methode slecht in geringe mate betrouwbaar is. Peter Eggermont is het 
niet met deze zienswijze eens en legt uit waarom.

Door: Peter Eggermont (loopgroep Izaak Luteijn)

Naar aanleiding van het artikel van Jan 
Willem Six heb ik een voor hem enerzijds 

teleurstellende maar anderzijds verheugende 
mededeling. 

T2=T1*D2/D1*1,06

Jan Willem beging met te zeggen: "Er is een 
formule in omloop die zegt: Je kan de verwachte 
looptijd van een voor jou onbekende afstand be-
palen vanuit een bekende looptijd voor een be-
kende afstand. Die formule is dan als volgt: "als 
de afstand 2 keer zo lang is, wordt de looptijd 2 
keer de tijd van de bekende afstand, vermeer-
derd met 6 %, of wel de kilometertijd wordt met 
een een factor 1,06 vermenigvuldigd".
Maar Jan Willem betwist de betrouwbaarheid 
van die formule. Als voorbeeld van de onjuiste 
toepassing van de formule geeft hij de volgende 
berekening aan: 
Stel dat je 20 minuten loopt op de 5 km. Dan 
wordt je tijd op 40 km:  8 x de tijd op de 5 km x 
1,06 (= 8 x 20 x1,06) = 170 minuten ofwel 2 uur 
en 20 minuten. Dat vindt hij weinig en daarmee 
ben ik het eens.  Maar ook de maker van de 
formule is het daarmee eens!

T2=T1* (D2/D1)˄1,06

Want wat de formule zegt is: 
van 5 naar 10 km is een verdubbeling; 
van 10 naar 20 is de volgende verdubbeling;
en van 20 naar 40 is de derde verdubbeling. 
De uitkomt van de formule wordt dan: 

8 x 20 x 1,06 x 1,06 x 1,06 =190 min en 34 secon-
den. Dit is dus 3 uur, 10 minuten en 34 seconden; 
en geen 2 uur en 50 minuten zoals Jan Willem 
denkt. 
 Als je op dezelfde manier met goed gebruik van 
de formule de afstandentabel van Jan Willem 
narekent met de omrekenfactoren van een 
gegeven afstand naar de marathon, dan worden 
de vermenigvuldigingsfactoren voor de kilome-
tertijden: 
 uitgaande van 5km tijd: factor 1,20
 uitgaande van 10 km tijd: factor 1,13
 uitgaande van 15 km tijd: factor 1,09
 uitgaande van 16 km tijd: factor 1,085
 uitgaande van 20 km tijd: factor 1,065
 uitgaande van 21,1 km tijd: factor 1,06
 uitgaande van 25 km tijd: factor 1,04
 uitgaande van 30 km tijd: factor 1,03
 uitgaande van 42,2 km tijd: factor 1,00
In dit rijtje zijn de afwijkingen ten opzichte van 
de tabel van Jan Willem klein. En dus heeft Jan 
Willem, ongewild, in plaats van te bewijzen dat 
de formule niet deugt, bewezen dat de formule 
juist redelijk betrouwbaar is. 

Ik begon te zeggen dat ik een teleurstellende en 
een verheugende mededeling voor Jan Willem 
had. De voor hem  teleurstellende mededeling is 
dat de formule wel deugt, en het onderzoek dus 
achteraf geen direct nut had. De verheugende 
is dat de 30 lopers die hij als referentie gebruikt 
blijkbaar een redelijk representatieve groep 
vormen, waarmee hij "opnieuw" zonder dat in 
de gaten te hebben de houdbaarheid van de 
formule heeft bewezen.   
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Welsh 1000 metre Peaks
Trailrunning kan zich op een toenemende mate van belangstelling verheugen. Er wordt 
niet alleen op verharde wegen gelopen, maar ook op minder begaande paden, al dan niet 
voorzien van een stijgingspercentage. Eén van de zwaarste Britse wedstrijden in dit genre 
is de ‘Welsh 1000 metre peaks’. Willem van Prooijen doet verslag van zijn voorbereiding 
op deze wedstrijd.

Door: Willem van Prooijen

Iedereen weet dat het succes van een wedstrijd 
is gelegen in de voorbereiding. Bij een fell race 

is dat nog iets sterker het geval, want aangezien 
er stukken zijn die niet over gebaande paden 
gaan, doe je er goed aan om die gedeeltes van 
tevoren te verkennen. In het Engelse jargon 
noemt men dat 'to recce', wat een afgeleide is 
van het Franse woord 'reconnaissance'.

Plezier vooraf
Mijn eerstvolgende wedstrijd, die ik hopelijk 
heelhuids achter de rug zal hebben als dit blad 
verschijnt, is een van de zwaarste in Groot-Brit-
tannië, de Welsh 1000 metre Peaks op zaterdag 
4 juni. Deze speelt zich af in Snowdonia, gelegen 
in Noord West Wales (kijk gerust even op de 
kaart). Er bevinden zich daar 5 toppen hoger dan 
1000 meter; grappig genoeg waren dat er bij 
de voorgaande 39 edities van deze Classic Race 
slechts 4, maar recente nauwkeurige metingen 
hebben aangetoond dat een bepaalde berg, die 
vroeger altijd slechts 999 m hoog was, nu ineens 
1001 m de lucht in steekt. Gelukkig liggen al deze 
5 bergen vrij aardig op één lijn, zodat je achter 
elkaar over ze heen kunt rennen. Nou ja rennen, 
stijgingspercentages van 30% en hoger zorgen 
wel dat je blij bent als je dan wandelend nog 
enigszins vooruitkomt en er is zelfs een rotswand 
die je met handen en voeten op moet klauteren. 
Dit stukje schrijf ik daarom voor de verandering 
maar eens voorafgaand aan de wedstrijd, dan 
hebben we die lol tenminste gehad. Of ik het 
haal en of ik dan nog steeds zo vrolijk ben, moe-
ten we nog maar zien...

GPS verboden?!
De start is aan de Noordkust van Wales bij een 
dorpje genaamd Abergwyngregyn, dat zelfs de 
Welshen een hele mond vol vinden en daarom 
maar afkorten tot Aber. Daar is tevens de mon-
ding van de beek Aber, die we volgen eerst langs 
een weggetje en daarna een pad tot onderaan 
een schitterende waterval, de Aber Falls. Dan pas 
begint het echte werk en moeten we steil om-
hoog het dal uit. Voorzien van een 1:25.000 kaart 
en een kompas moet je je koers bepalen; GPS 
wordt 'in strijd met de spirit van de race' geacht 

en is dus verboden! Zelfs de meest ervaren fell 
runners weten niet zeker wat vanaf nu de snelste 
route is. Ik heb het betreffende stuk twee keer 
gerecced. De eerste keer ging ik meteen al fout 
op een uitgestrekt veld losse stenen, waarop de 
talrijke schapen diverse sporen hebben gevormd 
die eerder verwarrend dan behulpzaam zijn. 
De tweede keer ging dat beter en moest ik de 
handigste oversteekplaats over een beek zien te 
vinden. 

Kennis van het struikgewas handig
Daarna volgt een steile helling over min of meer 
begaanbare ondergrond. Het uitzoeken van dat 
laatste vind ik nog het lastigste, want je wilt zo 
lang mogelijk het door de schapen lekker kort 
gehouden gras volgen. Echter, bij iedere stap, die 
je hoger komt, zie je een andere begroeiing voor 
je en afhankelijk van het weer kan ook plotse-
linge drassigheid opdoemen. Meestal wordt 
het gras afgewisseld met velden van een mij 
onbekend soort bessenplantje, waar je weliswaar 
over en doorheen kunt lopen, maar wat toch 

wel heel wat zwaarder gaat. Heide wil ik liever 
vermijden, want daar blijf je achter haken en het 
schramt lelijk je kuiten. Om over varens maar 
niet te spreken, want daar kom je helemaal niet 
door. Dan hebben we ook nog de gaspeldoorn, 
bij ons niet zo bekend maar aldaar een veel 
voorkomend struikgewas, dat in deze tijd bloeit 
en de zuidhellingen prachtig geel kleurt. Kom er 
niet te dichtbij, want de doorns geven niet mee! 
Ook rotspartijen zijn vervelend; erover lopen kan 
gevaarlijk zijn (in 2007 is een deelnemer van een 
rand gevallen en helaas verongelukt), maar als 
je erom heenloopt ben je voor je het weet van 

je koers af. Dan maar stoppen, kaart en kompas 
tevoorschijn halen, het goede humeur niet ver-
liezen en je koers opnieuw bepalen. Dat stoppen 
heeft trouwens ook een voordeel: Gelegenheid 
voor een slok water en een hap flapjack (een ty-
pisch Britse zoete haverkoek), die er bij mij ingaat 
als, jawel, koek.

Feet in the clouds
Nu had ik bij deze recces nog het geluk dat het 
goed weer was. Als het regent of  als er mist 
is (wat betekent dat je door de wolken loopt) 
neemt het zicht af tot minder dan 50 meter. Ik 
ken verhalen van zelfs plaatselijk bekende fell 
runners die in een totaal verkeerd dal waren 
beland en raap dan maar eens je moed bij elkaar 
om opnieuw die helling te beklimmen. Dat 
slechte weer overkwam mij bij een andere recce. 
Ik moest bij de verkenning van het eind van de 1e 
sectie mijn weg omlaag vinden van de 2e berg, 
de Carnedd Dafydd, maar werd binnen een paar 
minuten overvallen door slecht weer. Eerst lijkt 
het leuk als je de wolkenslierten langs je voeten 
ziet jagen (er is zelfs een boek over fell runnen 
genaamd Feet in the Clouds, niet te verwarren 
met een gelijknamig liedje van Paul McCartney). 
De lol is er echter af als je je moederziel alleen, 
in een absoluut onherbergzaam gebied met een 
temperatuur van net boven nul, bewust wordt 
van het feit dat enkel en alleen je lichaamsbewe-
ging de dood door onderkoeling kan voorkomen. 
Enfin, ik heb het overleefd. Eerlijk gezegd viel dat 
ook wel mee, want na 100 meter afdalen kwam 
ik al onder de wolkengrens en had ik weer zicht. 
Ik kon zelfs mijn auto op de parkeerplaats zien 
staan. Maar de route bleek totaal onbegaanbaar 
door een overvloedige hoeveelheid rotsblokken, 
zodat de afdaling, die in principe in een kwartier-
tje gedaan had moeten zijn, nu een uur duurde. 
Maar dat hoort ook bij het recceën: ontdekken 
waar je vooral niet moet lopen.

Lokale hulptroepen
Doordat ik lid ben geworden van een fell run-
ners club in Wales, de Clwydian Range Runners, 
heb ik het geluk een aantal ervaren lopers en 
loopsters te hebben leren kennen. Een zekere 
Sandra Rowlands, die vorig jaar kampioen was 
van Noord Wales in de klasse 40+, hielp mij bij 
het verkennen van het nieuwe stuk dat dus over 
die berg van 1001 m, de Glyder Fawr, gaat. Dat is 
de middelste sectie, die niet zo lang is maar waar 
wèl bij geklauterd moet worden. Bergbeklimmers 
zijn duidelijk in het voordeel! De top bestaat uit 
een ruige rotspunt in een soort maanlandschap, 

waar je liever ook maar niet in de mist de weg 
moet kwijtraken (zie foto genomen door Sandra).
De 3e en laatste sectie gaat van de parkeerplaats 
bij Pen-y-Pass, waar een comfortabel café staat 
(oei, verleiding!), alleen maar omhoog en eindigt 
op de hoogste berg van Groot Brittannië buiten 
Schotland, de Mount Snowdon. Hier hoef je niet 
te recceën, want dit stuk gaat langs een goed 
onderhouden pad. De mentale worsteling be-
staat er dan vooral uit dat je na 6 uur ploeteren 
doodvermoeid om de snoepetende families, die 
gezellig een dagje aan het wandelen zijn, heen 
moet slalommen. Goedbedoelend roepen ze dat 
je er bijna bent zonder een idee te hebben wat je 
al achter de rug hebt.

Eeuwige roem
Het einde is natuurlijk het leukst: boven op de 
Snowdon wachten de finish en eeuwige roem dat 
je deze klassieker hebt uitgelopen, maar denk 
dan niet dat je er bent. Weliswaar staat er een 

restaurant waar je iets kunt nuttigen maar ver-
volgens zul je dan op eigen kracht de 8 km naar 
het dorp beneden in het dal moeten afleggen. 
Een weg is er niet en het laatste toeristentreintje 
zal ten tijde van mijn aankomst allang vertrokken 
zijn...

Feiten en cijfers:
De officiële naam is de Welsh 1000 metre Peaks 
Race, ook wel genaamd de Snowdonia Summits 
Marathon. Lengte ca. 35 km, totaal hoogtever-
schil ca. 3000 m. De 40e editie die dit jaar op 
zaterdag 4 juni wordt gehouden telt mee voor de 
kampioenschappen van Wales en Noord Wales 
en heeft daardoor veel meer deelnemers dan 
gebruikelijk. Normaal een stuk of 80, dit jaar ruim 
160. Daarnaast doen ruim 100 teams mee, elk 
bestaande uit 4 lopers; dat zijn meestal militai-
ren wat terug te voeren is op de oorspronkelijke 
opzet als militaire oefentocht. Behalve als fell 
runner kun je ook meedoen als bergwandelaar, 
in bijbehorende kleding. De parcoursrecords 
zijn 3:27:20 bij de mannen en 4:02:39 bij de 
vrouwen, beide gevestigd in 1999 (maar toen 
nog over 4 toppen!). Het parcours is te verdelen 

in 3 secties: de 1e sectie start op zeeniveau, gaat 
over de bergen Carnedd Llewelyn (1064 m) en 
Carnedd Dafydd (1044 m) en daalt dan af naar 
een vrij drukke weg op 306 m. De tweede sectie 
kent zoals gezegd een nieuwe route, gaat over de 
Glyder Fawr op 1001 m en daalt af naar de zeer 
toeristische Pen-y-Pass op 359 m, die ook een 
doorgangspunt vormt voor de met recht popu-
laire Snowdonia (weg-) Marathon eind oktober. 
De 3e en laatste sectie gaat vandaar omhoog 
naar de dicht bij elkaar gelegen toppen van 
Garnedd Ugain (1065 m) en Snowdon (1085 m) 
om op de laatste te eindigen. Bij al die toppen en 
dalen bevinden zich check points waar je je dient 
te melden, anders word je gediskwalificeerd. 
Bovendien moet je de eindpunten van de secties 
in een bepaalde tijd halen: de eerste in 4:15 uur, 
de tweede in 6:00 uur en de finish in 8:00 uur. Ik 
mag blij zijn als dat allemaal lukt.

Eerst lijkt het leuk als je de wolkenslierten 
langs je voeten ziet jagen...



behaalde resultaten in het verleden. Weer de-
zelfde zanger van dienst, die nu wat meer moeite 
heeft want er is meer bewolking gekomen. HRR-
veteranen Paul Slijpen en Peter van Leeuwen 
slagen erin tussen de toppers een plek vooraan 
de start te bemachtigen. Na het startschot snel 
weg proberen te komen, om ook bij deze afstand 
de fuik van de eerste bocht te ontlopen. Dat lukt. 
Het lijkt minder druk dan bij de 5 km. Als ik later 
de videobeelden terug zie, krijg ik er een ander 
beeld bij: Eén grote deinende mensenmassa! 
Het lukt me om een vrij constant tempo aan te 
blijven houden. Wat mentaal helpt is een ver-
andering van de route; niet meer die eindeloze 
Laan van Meerdervoort af. Ook loop ik na een 
kilometer of zeven met Bart D. mee, die een 
vergelijkbaar tempo heeft. Op de Van Boetzelaer-
laan moet ik hem laten gaan. Mijn tempo zakt 
wat, mede ingegeven door de warmte van de 
weer tevoorschijn komende zon. Ik blijf echter 
wel doorlopen. Vanaf kilometer 18 heb ik weer 
mijn eigen haas: Ik wordt luid aangemoedigd 
door mijn persoonlijke coach, die meefietst tot 
de laatste paar honderd meter. Jammer dat de 
tijd uiteindelijk een klein minuutje boven mijn 
streeftijd (1 uur 40) zat, maar gelet op mijn voor-
bereiding en het weer houd ik er toch een goed 
gevoel aan over. 

…ook bij de afterparty
Als langzamerhand iedereen de finish is gepas-
seerd en de eerste ervaringen zijn uitgewisseld, 

wordt het tijd voor de afterparty. Sinds enige 
jaren in een café aan de Oude Molstraat. Onder 
het genot van het nodige bier, bittergarnituur en 
paprikachips wordt de dag goed afgesloten. 
Met een ruim half jaar om weer toe te leven 
naar de volgende (ZOT) CPC-trainingscylcus. 
Want ondanks de drukte blijft het een gezellig 
evenement.
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Leden van the
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krijgen altijd 10% korting

op schoenen en kleding
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Laan van Meerdervoort 632, 2564 AK Den Haag, TEL. 070-368 30 74
Rembrandtstraat 26, 2671 GE Naaldwijk, TEL. 0174-622744
www.zierrunning.nl

City Pier City-loop!?
Eén van de jaarlijkse hoogtepunten voor de HRR is de CPC. Niet alleen doen er veel leden 
mee, het is ook de afsluiting van het trainingstraject dat de ZOT-ters hebben afgelegd. 
Over drukte, onzichtbaarheid, de steeds meer onherkenbare naamgeving, maar vooral 
ook gezelligheid.

Door: Marty Messerschmidt

Het is al weer even geleden, maar 13 maart 
was het zover: De 38e editie van de City Pier 

City-loop. Dit jaar met een nieuwe hoofdsponsor, 
weliswaar  uit dezelfde bedrijfstak.  Het evene-
ment heeft inmiddels zo’n programma dat het 
een uitje voor de hele familie is geworden. Van 
de ‘Ernst en Bobbie-loop’ voor de allerkleinsten 
tot en met de halve marathon. De starttijden zijn 
ernaar dat je kunt overwegen om alle afstanden 
te gaan lopen op één dag. Bij elkaar opgeteld 

kom je net niet aan de 40 km, een forse ma-
rathontraining. Kost wat, maar dan heb je ook 
wat…
De CPC is daarnaast dé dag voor alle ZOT-ters 
om de trainingen van de laatste maanden in een 
daadwerkelijk resultaat om te zetten. Dat geldt 
natuurlijk ook voor de andere HRR’ers, die de 
CPC als einddoel hebben, of waarvoor de CPC in 
de opbouw van hun schema richting een ander 
doel hebben. 

Waar verzamelen?
Een aantal leden had zich vooraf al weer de 
nodige moeite getroost om de stand op het Ma-
lieveld mogelijk te maken. Dit jaar stonden alle 
loopverenigingen uit Den  Haag bij elkaar. De plek 
hiervoor was echter jammer genoeg in de verste 
hoek van het terrein. Ook was de herkenbaarheid 
niet optimaal. De meest opvallende herken-
ningspunten, de banieren, waren dit jaar in het 
clubhuis achtergebleven omdat ze nog zijn voor-

zien van het oude logo. Of het daar aan lag of 
aan de communicatie binnen de (ZOT)-groepen, 

in mijn beleving was het aantal mensen dat hun 
weg naar de stand vond om te verzamelen voor 
de gezamenlijke warming up minder dan andere 
jaren. De goede service van de mensen die de 
stand bemanden was er niet minder om.

Druk, druk, druk
Ik mocht vandaag weer twee keer aantreden: 
Eerst als haas voor Jolanda op de 5 km en later 
zelf de hoofdafstand. Voor de start van de 5 km 
eerst warmlopen op het fietspad dat langs het 
Malieveld loopt. Dan op tijd het startvak in, maar 
toch net niet vroeg genoeg. Voor ons staan nog 
hele hordes schoolkinderen; we proberen zo ver 
mogelijk vooraan te komen om niet in de drukte 
bekneld te raken.
De CPC-organisatie organiseert ook de Marathon 
van Rotterdam. Wellicht de reden dat voor de 
wedstrijd de sfeerverhogende zanger van dienst 
in het startvak, naast allerlei feestnummers van 
o.a. Marco Borsato,  ook probeert om Lee Towers 
te imiteren met het welbekende ‘You never walk 
alone’. Met de nadruk op ‘probeert’; het ‘kip-
pevel’gevoel dat de echte Rotterdamlopers op de 
Coolsingel ervaren, blijft dan ook uit. Gelukkig is 
het weer zonnig en al best warm.
Na het startschot zet de meute zich in beweging.  
Omdat er verschillende snelheden door elkaar in 
het startvak staan, en er relatief veel onervaren 

lopers deelnemen die gewoon langzaam midden 
op de weg blijven lopen,  ontstaat er bij de eerste 

bocht al een opstopping.  Op de Mauritskade 
wordt gebruik gemaakt van weg, fietspad en 
stoep; toeschouwers weten niet meer waar ze 
moeten kijken. Pas in het tweede deel van de 
Zeestraat komt er wat meer ruimte op het par-
cours. Dan zijn er ook al relatief veel lopers die 
een wandeltempo hebben aangenomen.  
Jolanda krijgt na zo’n 2,5 km last van een weer 

opspelende blessure. Ook zij moet even stukjes 
wandelen, om daarna het tempo weer op te 
schroeven. De laatste kilometer wordt er niet 
meer gestopt en gelet op het verloop van de race 
mag de tijd er ook wel zijn.

Herkenbaarheid
Om de tijd te doden tot de 21 km duiken we met 
vrienden de kroeg in om koffie te drinken. Het 
valt dan altijd weer op hoeveel bekenden je tij-
dens dit soort evenementen tegenkomt. Het lijkt 
wel of steeds meer mensen met het loopvirus 
besmet zijn. We zijn nog op tijd om de finish van 
de 10 km mee te maken. Om nog even terug te 
komen op zichtbaarheid: Voor de supporters is 
de kleur van het clubshirt geweldig voor het tijdig 
herkennen HRR’ers. Wil je zeker rekenen op aan-
moedigingen tijdens een wedstrijd (en vaak ook 
nog worden gefotografeerd), trek dan voortaan 
een clubshirt aan!

Constant tempo..
Dan de hoofdafstand, de echte City-Pier-City. 
Alhoewel? Echt in de city komen we niet meer. 
Blijkbaar waren de belangen van overheid en 
bedrijfsleven onvoldoende verenigbaar met het 
belang om  inhoud geven aan de naam bij start 
en finish. Ook is voor het tweede achtereen-
volgende jaar  niet alleen de Pier, maar zelfs de 
boulevard uit het parcours verdwenen. Hopelijk 
komt dit na de verbouwingen weer terug.  
Bij de halve marathon een indeling op basis van 
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Wijzigingen in de vitrine met de besten aller tijden Izaak Luteijn

Deze keer 19 wijzigingen in de vitrine met de top vijf prestaties aller tijden per leeftijds categorie. Het betreft de wijzigingen in de periode 1 maart tot en met 30 april 2011.

5 km timetrial
• John van Dijk liep tijdens de eerste timetrial van 2011 op 28 maart de 5 km in 0:20:51. Hiermee 
komt hij in de categorie M60 op plaats vijf en verdwijnt Paul Slijpen met 0:21:00, gelopen op 19 
juni 2006 in Clingendael, uit de vitrine.
• Ellen Hazenbroek komt in de categorie V60 op plaats vier dankzij haar tijd 0:26:34 gelopen op 29 
maart. Agnes de Korte, die op 23 augustus 2010 de timetrial liep in 0:28:20 verdwijnt uit de vitrine.
• Terry Roel neemt in de categorie V65 de laatste vrije plaats in en komt op plaats vier met haar 
tijd 0:32:48 gelopen op 29 maart 2011.

5000 m baan.
• Roché Silvius verbeterde op 21 april in Naaldwijk de 5000m op de baan zijn tijd  16:51,1 naar 
16:24,9. Hiermee stijgt hij in de categorie M40 van plaats vijf naar plaats drie.
• Peter van Leeuwen neemt in de categorie M50 de tweede plaats in met de 18:33,9, die hij op 
21 april in Naaldwijk liet noteren. Gerard Wessel verdwijnt in deze categorie uit de vitrine met 
19:57,5, gelopen in Naaldwijk op 10 september 2009.
• Jean Claessens liep op 21 april ook de 5000m in Naaldwijk. Met 22:34,5 blijft hij in de categorie 
M55 op plaats vier staan. Op 16 september 2010 nam hij deze plaats in met 23:15,9.
• Paul Slijpen komt met 21:20,6 samen met Henk Breugom op een gedeelde vierde en vijfde 
plaats. Henk Breugom bezet de vierde plaats sinds 22 september 2005. Jan Nieuwenburg verdwijnt 
met 21:53,6 gelopen op 25 september 2003 uit de vitrine.
• Cynthia Swertz was eveneens op 21 april in Naaldwijk. Zij liep de 5000m in 20:45,0 en komt in 
de categorie V35 op plaats twee.
• José Willemse komt in de categorie V50 binnen op plaats één. Op 21 april liep zij in Naaldwijk de 
5000m in 21:02,0

10 km weg:
• Ab Dijkers: liep op 26 maart in Naaldwijk de 10 km in 0:56:53. Hiermee verstevigt hij zijn eerste 
plaats in de categorie M75. Hij bezette deze plaats al met 0:59:53 gelopen op 27 maart 2010 in 
Naaldwijk.
• Carolien Smit: liep op 3 april de 10 km in Roelofarendsveen. Met de tijd 0:44:49 verstevigd ze 
haar vijfde plaats in de categorie V50, die ze al bezette met 0:45:13, gelopen in Den Haag op 2 
oktober 2010.
• Noortje Albers bezet nu ook in de categorie V65 de eerste plaats. Op 13 maart liep ze in Den 
Haag tijdens de CPC de 10 km in 0:54:33. 

21,1 km weg:
• Izaak Luteijn: liep in Den Haag op 13 maart de halve marathon in 1:48:59. In de categorie M65 
levert hem dit de vierde plaats op. Jan van der Roest die op 3 april 1993 in Den Haag deze afstand 
aflegde in 1:52:22 verdwijnt hierdoor uit de vitrine.
• José Willemse liep de CPC op 13 maart in 1:35:20. Deze tijd is goed voor een tweede plaats in de 
categorie V50 achter Els Bloemen. Carolien Smit, die op 17 oktober 2010 in Amsterdam de halve 
marathon liep in 1:43:48 verdwijnt uit de vitrine.
 
Marathon 
• Peter Kempkes liep op 10 april de marathon in Rotterdam. Hij komt in de categorie M50 op 
plaats drie met 3:09:16. Jan Nieuwenburg die op 17 april 1994 in Rotterdam 3:13:39 liep verdwijnt 
uit de vitrine.
• Wim Moolhuysen liet op 10 april in Rotterdam 4:42:35 noteren op de marathon. Dit levert hem 
in de categorie M65 de derde plaats op.
• Pippa Gilbert liep de marathon van Rotterdam op 10 april in 4:03:31. In de categorie V50 komt 
ze hiermee op plaats vier. Marjo van der Laan die op 25 september 2005 in Berlijn 4:21:02 liet 
noteren verdwijnt hier uit de vitrine.

Uitgelicht
Kerkpolderloop, Delft 
(3 juli t/m 28 augustus)

In de maanden juli en augustus worden door-
gaans weinig wedstrijden georganiseerd. Niet 

alleen de lopers zijn (ver) van huis, maar ook de 
organisatoren genieten van een welverdiende 
vakantie. 
Wie in die maanden toch niet zonder kan, zichzelf 
af en toe wil testen of gewoon lekker wil lopen, 
kan terecht in Delft.  Ieder zondag organiseert 
D.IJ.C. Bertus in samenwerking met de Delftse 
Trimclub de Kerkpolderlopen. Start en finish bij 
partycentrum ‘Onder Ons’, Kerkpolderweg 8. 
Voor de kinderen is er een jeugdloop van 1 km, 
voor de volwassenen een rondje van 5 km door 
het mooie Midden-Delfland. De start is om 10.00 
uur respectievelijk 10.15 uur. De Kerkpolderloop 
is een gemoedelijke, kleinschalige loop.

Kärnten Läuft, Klagenfurt, Oostenrijk 
(19-21 augustus)

Voor wie in de twee helft van augustus 
vakantie viert in het midden of oosten van 

Oostenrijk is deelname aan ‘Kärnten Läuft’ een 
must! Motto van dit evenement is: ‘Pack die 
Laufschuhe und Badehose ein’! 
Gedurende een heel weekend staan er diverse 
lopen op de agenda, met daarbij voor ieder wat 
wils. Zo is er een Nightrun op vrijdag, 4 km waar-

bij vele deelnemers verkleed zijn en het accent 
ligt op ‘spass’. Zaterdag staat in het teken van fa-
milies met kinderlopen, familielopen, vrouwenlo-
pen en lopen met je trouwe viervoeter. Ook aan 
de wandelaars is gedacht. Zondag ter afsluiting 
de halve en kwart marathon langs de Wörther-

see.  Het hele evenement wordt omlijst door veel 
muziek in de gezellige running-city aan de oever 
van het meer, meestal in een zonnige setting. 
Voor meer informatie: http://www.kleinezeitung.
at/sport/kaerntenlaeuft/index.do

Vlietloop, Voorschoten (4 september)

Hoewel al bekend bij vele lopers van de HRR, 
toch aandacht voor de Vlietloop. Dit jaar 

al weer voor de 36e keer georganiseerd door 
Leiden Atletiek. Ook onze eigen trainer Ed Zijl 
draagt hier ieder jaar zijn steentje aan bij. Een 
wedstrijd aan het begin van het seizoen, met di-
verse afstanden. Zo is er een 1,2 km jeugdloop en 
kunnen verder 5 km, 10,4 km en 10 EM worden 
afgelegd door een veelal groene omgeving. Start 
en finish in het gezellige centrum van Voorscho-
ten, dat uitnodigt om na afloop nog een terrasje 
te pakken. Een ideale wedstrijd voor wie de 
timetrial van de maandag ervoor heeft moeten 
missen of wie gewoon lekker een afstand wil 
open in een andere omgeving.

Droomtijdloop, Delft (29/30 oktober)

In het laatste weekend van oktober, het week-
end dat de klok een uur wordt teruggezet, or-

ganiseren de vereniging ‘De Koplopers’ uit Delft 
vanwege haar 25 jarig bestaan de Droomtijdloop. 
Ondanks dat het nog ver weg is, besteden er nu 
al aandacht aan omdat deze loop slechts eens in 
de vijf jaar wordt gehouden en er maar plaats is 
voor 1200 deelnemers.  
De Droomtijdloop is een halve marathon, die 
ook in estafette (tweetal) kan worden afgelegd. 
De naam van de wedstrijd is gelegen in twee 
redenen. Ten eerste is de start om 02.00 uur ’s 
nachts, een tijd waarop de meeste mensen in 
dromenland zijn. Ten tweede is het mogelijk de 
halve marathon in een supersnelle tijd te lopen, 
omdat na een uur lopen de klok een uur terug 
gaat. En wie droomt er niet van een tijd van 10 
(voor de hele snelle) of 50 minuten op een halve 
marathon?! 
De route gaat deels door het recreatiegebied 
‘Delftse Hout’, waarbij het parcours wordt 
verlicht door vuurkorven en fakkels. Deels gaat 
de route ook door de stad, waarbij in de vorige 
editie het parcours dwars door een kroeg heen 
liep! De finish is in de sporthal van SV Wippolder. 
Een unieke loop die je niet mag missen!

De mens achter de loopster: Ulla de Wreede

Het ledenbestand van onze vereniging bedraagt een kleine 750 leden. Niet iedereen komt 
even regelmatig en groepen trainen op verschillende dagen. Het aantal mensen dat je dan 
ook herkent op de vereniging zal dus een stuk lager liggen. Daarnaast zien we vaak dat de 
trainingsgroepen vooral met elkaar omgaan. Kortom, wat weten we nu eigenlijk van de 
mens achter de loper/loopster uit die andere groep? Een reden voor de redactie om eens 
een paar vragen te stellen aan Ulla de Wreede. Loopster uit de groep van Ed Zijl en winnaar 
in haar leeftijdscategorie van het 1 van de 4 crosscircuit van afgelopen winterseizoen.

Sinds wanneer loop je?
Ik ben in 2007 begonnen met lopen tijdens een 
vakantie; en in 2008 serieus bij de HRR. Dit was na 
de geboorte van mijn tweede kind. Dit was voor 
het eerst dat ik ging lopen om het lopen. Vroeger 
roeide en schaatste ik en lopen deed je er dan bij.
 
Hoe ben je bij de HRR verzeild geraakt?
Dat was met de ZOT van 2008. Ik wilde de CPC-
21km lopen en dacht dat dat qua trainingsmotiva-
tie makkelijker zou gaan via een club. Ik woonde 
vroeger naast Hester van Leeuwen die toen train-
de voor de New York Marathon. Zij vertelde altijd 
enthousiaste verhalen over de club. Daarnaast 
heb ik heel bewust voor HRR gekozen vanwege de 
schitterende ligging bij de duinen.

 Wat is je favoriete afstand?
De grootste kick geeft me de halve marathon. Het 
is jammer dat deze afstand relatief veel trainings-
tijd vraagt en die tijd heb ik niet onbeperkt op het 
moment. In de periode van oktober tot maart 
focus ik op de kortere afstanden zoals de 10 en 
de 5 km en erg enthousiast ben ik over de cross-
wedstrijden. Hoe meer blubber en obstakels, hoe 
leuker! 

Hoe ziet een trainingsweek van jou er uit?
 1 à 2 keer per week trainen bij Ed Zijl, 1 keer een 
lange duurloop en 1 kortere duurloop voor me-
zelf. Er zijn periodes dat ik veel wedstrijden loop 
(eens per 2 weken) en dan sla ik 1 training over. 
Bovenstaande is de ideale trainingsweek, helaas 
komt er door tijdgebrek nog wel eens een training 
te vervallen. Maar minder dan 3 keer per week 
train ik eigenlijk nooit.

Wat vind je de zwaarste training? 
De woensdagavond-training in de duinen.

Wie is je favoriete trainingsmaatje?

Patty Kuiper en ook vind ik het heerlijk om met 
mijn kinderen (op de fiets) te lopen. 
 
Wat is je favoriete wedstrijd?
De CPC vanwege alle bijzondere herinneringen 
die ik aan de eerste keer CPC heb.

Wat was je beste wedstrijd?
De Halve van Leiden van dit jaar.
 
Wat is je favoriete loopmuziek?
Ligt aan mijn stemming. Vaak wil ik helemaal geen 
muziek, bijvoorbeeld als ik over het strand loop of 
door Meyendel.  Dan geniet ik liever van de gelui-
den van de zee of de wind door de bomen. 
Verder luister ik naar klassiek als ik loop om re-
laxed te worden en naar lekkere, keiharde dreun 
als ik snelle loopjes doe.

Wat is je favoriete muziek? 
Heel gevarieerd. Van klassiek tot pop. Ik luister 
graag naar Coldplay, Adele, Lenny Kravitz, Post-
men, Anouk etc.

Wat doe je als je niet loopt?
Ik heb onlangs de opleiding tot Running-thera-
peut gevolgd en ben op dit moment bezig met het 
opzetten van een cursus. Verder werk ik in Delft, 
schrijf, mediteer, schaats, ben actief in de politiek, 
en daarnaast  ben ik veel in de weer met mijn ge-
zin, met mijn twee kinderen Lola en Pier.
 
Wat vind je het beste boek en film?
Ik lees nu Staal, een mooi boek van een Italiaanse 
schrijfster. Een beste boek heb ik niet. Er zijn er 
zoveel mooie geschreven. De boeken van Marilyn 
French hebben wel veel invloed op mij gehad. 
Film: ‘Secrets and Lies’ van Mike Leigh.
 
Wat is je favoriete eten?
Asian Food: Sushi, echt Indisch, Thais.
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UITSLAGEN
34e Flynth Floracross, Boskoop, 6000 m, 6-11-
2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M60 0:30:51 Boom van den, Chrik  
   (AAV'36)
6 M60 0:34:55 Zijl, Ed

Pipe-Dream, Dolgarrog(Wales), 8000 m, 
4-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:35:03 Richards, Ifan Rhys 
   (Meirionnydd RC)
1 M60 0:44:12 Hulme, Tony(Wilmslow)
6 M60 0:53:06 Prooijen van, Willem

HRR 1 van de 4 recreatieloop, Den Haag, 
5000 m, 5-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:15:56 Barsaiyman, Mike(-)
1 Vrec 0:18:40 Marjolein Marrewijk
   (Olympus'70)
2 Mrec 0:19:26 Kuiper, Joury
3 Vrec 0:22:09 Wreede de, Ulla
6 Mrec 0:24:23 Peeren van, Ralf
9 Mrec 0:25:19 Kramer, Berry
11 Mrec 0:29:10 Leeuwen van, Henk
13 Vrec 0:30:24 Eeuwijk van, Anna
12 Mrec 0:30:40 Wirschel, Richard
14 Vrec 0:30:57 Postma, Jacqueline
14 Mrec 0:32:37 Schrijver, Leo
17 Vrec 0:39:43 Zijl van, Heidi

De Hardloopwinkel HRR 1 van de 4, Den haag, 
10000 m, 5-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:32:32 Bonnes, Jeroen(Sparta)
1 M35 0:35:19 Oskam, Andy(Sparta)
1 M45 0:35:57 Meer vd, Jan(Olympus'70)
5 MSE 0:36:49 Kanselaar, Wouter
9 M45 0:39:26 Beekhuizen, Albert
1 VSE 0:39:27 Doorn van, Sandra
1 M55 0:39:30 Mellaard, Gerard(Spark)
10 M45 0:39:31 Leeuwen van, Peter
9 M45 0:40:24 Philipse, Hein
1 V35 0:41:00 Hendriks, Desiré(Sparta)
11 M35 0:41:36 Wijnands, Jaap
12 M35 0:42:04 Dijkhoff, Xander
5 VSE 0:43:18 Kuiper, Patty
21 M45 0:43:26 Thuijs, Frank
1 V45 0:43:30 Oostvogel, Ellen
   (Haag Atletiek)
6 M55 0:43:45 Merx, Jacques
19 M35 0:45:03 Franken, Niels
4 V45 0:45:12 Smit, Carolien
8 M55 0:45:48 Breugom, Henk
9 M55 0:45:54 Heijningen van, Frank
10 M55 0:46:02 Claessens, Jean
11 M55 0:46:29 Toet, Ton
13 M55 0:46:57 Slijpen, Paul
29 M45 0:47:47 Messerschmidt, Marty
10 V35 0:48:00 Kamps, Michèle
11 MSE 0:49:03 Heuvel van den, Steven
16 M55 0:49:09 Grevenstette, Paul
36 M45 0:50:29 Heijning, Jeroen
9 V45 0:51:14 Geng, Marion
12 V35 0:51:49 Holtman, Ingeborg
26 M35 0:52:53 Joyce, Colin
42 M45 0:53:37 Aller van, Bert
43 M45 0:55:39 Perdijk, Frans
27 M35 0:55:55 Jonge de, Kees
17 V45 1:00:24 Hoppenbrouwer, Monique
18 V45 1:03:51 Gimberg, Yvonne

20 van Alphen, Alphen a/d Rijn, 10000 m, 
6-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:33:36 Creemers, Edgard
   (Oegstgeest)
1 Vrec 0:36:01 Koster, Maureen(AV'47)
51 Vrec 0:53:01 Meijer, Else
115 Vrec 0:55:49 Zwijgers, Paula

20 van Alphen, Alphen a/d Rijn, 20000 m, 
6-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:59:26 Chepkok, Bernard(-)
1 VSE 1:07:37 Bedaso, Shitaye(-)
1 M40 1:10:56 Moreau, Christophe
   (Neroeteren(B))
16 M40 1:31:10 Rutten, Walter
1 V50 1:31:41 Dijk van, Anne(avVN)
6 V50 1:52:33 Geenhuizen van, Sophie

5 km CPC-loop, Den Haag, 5000 m, 13-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:15:59 Grundeken, Sven
   (Leiden Atletiek)
1 Vrec 0:17:27 Vastenburg, Jip(AV'34)
250 Vrec 0:31:13 Messerschmidt, Jolanda
641 Mrec 0:33:34 Koorn, Matthijs
933 Vrec 0:37:35 Meer van der, Wendy
657 Vrec 0:37:44 Gray, Ruth
585 Mrec 0:38:17 Vecht van der, Hans

10 km CPC-loop, Den Haag, 10000 m, 13-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:33:06 Costeris, Anton(Phanos)
1 Vrec 0:35:19 Plaatzer, Heleen(Cifa)
14 Mrec 0:37:34 Redegeld, Huub
34 Mrec 0:38:56 Verhagen, Jasper
48 Mrec 0:39:38 Dijksterhuis, Gerwin
7 Vrec 0:42:10 Berg van den, Sandra
147 Mrec 0:43:17 Baukema, Johan

211 Mrec 0:44:35 Franken, Niels
480 Mrec 0:47:50 Breugom, Henk
539 Mrec 0:48:47 Groeneveld, Jan
1350 Mrec 0:51:08 Schie van, Maurice
150 Vrec 0:52:12 Heitkamp, Lisanne
1642 Mrec 0:53:03 Hoek van, Bart
1349 Mrec 0:53:32 Scheffer, Jaap
247 Vrec 0:54:22 Meijer, Else
330 Vrec 0:54:33 Alberts-Strijers, Noortje
1914 Mrec 0:54:48 Kramer, Berry
1892 Mrec 0:55:20 Gier de, Joop
469 Mrec 0:55:40 Dijkshoorn, Ellen
2135 Mrec 0:55:58 Sikking, Bas
505 Vrec 0:55:59 Toit, Marlene
362 Vrec 0:56:13 Hoornweg, Nicole
1981 Mrec 0:56:36 Diephuis, Lennaert
635 Vrec 0:57:26 Lubbers, Amber
2265 Mrec 0:57:29 Wijnants, John
2135 Mrec 0:58:23 Dijkers, Ab
2462 Mrec 0:58:53 Gort, Roel
2697 Mrec 0:59:21 Krogt van der, Joop
919 Vrec 0:59:34 Minis, Catherine
716 Vrec 0:59:55 Meijering, Monica
1163 Vrec 1:00:06 Homsma, Sietske
2470 Mrec 1:00:34 Lasiera Martinez, Julio
3019 Mrec 1:02:20 Gailjaard, Boy
2916 Mrec 1:02:34 Ansberg, Eric
1399 Vrec 1:02:46 Tiggelman, Marije
1535 Vrec 1:03:26 Dekker, Annemarie
1619 Vrec 1:03:29 Swart, Marga
1603 Vrec 1:03:32 Molsbergen-Baijens, 
   Fenneke
3224 Mrec 1:03:59 Driessen, Laurens
3328 Mrec 1:03:59 Bronkhorst, Peter
3187 Mrec 1:04:06 Maas van der, Pim
3336 M35 1:04:21 Voskamp, Eric
1651 Vrec 1:04:46 Klement, Marijke
3194 Mrec 1:05:05 Bos, Jeroen
1658 Vrec 1:05:14 Zanen van, Sacha
3400 Mrec 1:05:15 Wijk van, Nico
3320 Mrec 1:05:25 Ockenburg van, Ben
1968 Vrec 1:05:30 Messerschmidt, Jolanda
2009 Vrec 1:07:04 Gort, Ondine
1964 Vrec 1:07:06 Dankloff, Jacqueline
2107 Vrec 1:07:24 Poirters, Dorien
3614 Mrec 1:07:45 Vossen, Wim
2206 Vrec 1:07:48 Leeuwe van, Germaine
2294 Vrec 1:10:13 Keuzenkamp, Veronica
2113 Vrec 1:11:13 Bussel, Jeannette
2346 Vrec 1:12:01 Döpfner, Ariane
2428 Vrec 1:14:54 Dool, Jeanette

21 km CPC-loop, Den Haag, 21100 m, 13-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:59:37 Desisa, Lelisa(Ethiopië)
1 VSE 1:09:03 Chepchirchir, Filomena
   (Kenia)
1 M40 1:09:08 Kuijer de, Oskar
   (Leiden Atletiek)
1 M35 1:09:51 Broekhorst te, Bernard
   (Phoenix)
1 M45 1:13:42 McNeill, Andy
   (Nottingham)
1 M50 1:15:48 Lantink, Jan-Albert
   (Marathon Pim Mulier)
18 M40 1:18:19 Silvius, Roché
1 M60 1:21:38 Bekers, Frans(Sprint)
1 M55 1:21:53 Ojansuu, Harri(Tampere)
21 M45 1:22:35 Graaf de, Willem
1 V45 1:22:59 Haagen, Inez-Anne
   (Amsterdam)
1 V40 1:24:11 Schip van 't, Anja
   (Lgr.Aart Stigter)
1 V35 1:24:29 Adda, Fa(AV'23)
8 M50 1:25:53 Kempkes, Peter
133 MSE 1:26:33 Hemert van, Jupijn
14 M50 1:26:43 Martens, Frans
44 M45 1:27:10 Groenewegen, Herman
1 V50 1:27:30 Bokkel-Ammer ten, 
   Mariëtte (Atletico'73)
21 M45 1:28:39 Leeuwen van, Peter
68 M45 1:29:54 Meer van der, Pieter
29 M50 1:30:10 Leeuwen van, Pierre
94 M35 1:30:22 Vierling, Gertjan
205 MSE 1:30:45 Freijzer, Joost
101 M40 1:31:12 Wissenburg, Ruud
97 M45 1:32:37 Jong de, Auke
112 M45 1:33:42 Martens, Hans
265 MSE 1:33:57 Claessens, Stefan
131 M35 1:34:30 Dijkhoff, Xander
5 V50 1:35:20 Willemse-Olsthoorn, José
141 M40 1:35:28 Rutten, Walter
150 M35 1:35:29 Franken, Niels
143 M45 1:35:29 Beekhuizen, Albert
1 M65 1:35:46 Velden te, Erik(avVN)
12 M60 1:37:02 Dijk van, John
80 M50 1:37:12 Zwart, Cor
172 M40 1:37:17 Wijnands, Jaap
167 M35 1:37:26 Vermeer, Oscar
13 M60 1:37:30 Merx, Jacques
190 M45 1:38:08 Philipse, Hein
43 M55 1:38:13 Seitzinger, Joop
377 MSE 1:38:14 Graafland, Dirk
1 V55 1:38:25 Houtman, Gonny(Artemis)
1 M70 1:38:25 Gelderen van, Walter
   (avVN)
202 M40 1:39:29 Helgason, Helgi
66 M55 1:39:34 Laar van, Olf
1 V60 1:39:40 Dijk van, Anne(avVN)
208 M35 1:40:20 Dankloff, Bart
235 M45 1:40:48 Messerschmidt, Marty
60 M55 1:41:27 Schaap, Zier
9 V50 1:42:37 Kuijpers, Ingrid
78 M55 1:42:44 Golhashem, Ali
28 M60 1:43:27 Slijpen, Paul
291 M45 1:43:45 Harst van der, Edwin
20 V35 1:44:12 Wreede de, Ulla

265 M35 1:44:14 Spaans, Bas
33 M60 1:44:28 Taal, Maarten
338 M45 1:44:37 Mulder, Raoul
175 M50 1:44:40 Adriaans, Carel
187 M50 1:44:42 Brouwer, Michiel
36 M60 1:45:22 Toet, Ton
109 M55 1:45:58 Claessens, Jean
125 M55 1:46:04 Schoemaker, Ruud 
372 M40 1:46:57 Berg van den, Alex
232 M50 1:47:15 Remmelink, Leendert
220 M50 1:47:44 Nieuwenhuizen van, Evert
388 M40 1:47:59 Haverhals, Arno
105 VSE 1:48:14 Rijkers, Monique
443 M45 1:48:59 Klein, Peter
10 M65 1:48:59 Luteijn, Izaak
52 V40 1:49:11 Kamps, Michèle
42 V35 1:49:27 Eugelink, Hilde
466 M40 1:49:38 Broekman, Rogier
67 M60 1:49:40 Bruijns, Jacques
303 M50 1:49:57 Molenkamp, Jan
496 M40 1:50:33 Kamsteeg, Marcel
300 M50 1:50:39 Ven van de, Willem
465 M45 1:52:07 Roo de, Charles
979 MSE 1:52:08 Els van, Jeroen
72 V40 1:52:12 Berg van den, Helma
453 M35 1:53:07 Hesselink, Gijs 
1004 MSE 1:53:20 Orie, Hendrik
188 VSE 1:53:36 Burg, Monique
554 M45 1:53:53 Ton, Rob
378 M50 1:54:13 Lohmeijer, Mark
571 M45 1:54:25 Keizer de, Marcel
439 M50 1:54:37 Pijpers, Rein
99 M60 1:55:36 Munk de, Leo
100 V40 1:56:14 Elferen van, Birgitta
666 M45 1:56:28 Graaf de, Gregor
22 M65 1:56:38 Stolk, Rinus
105 M60 1:57:14 Broersen, Jos
255 VSE 1:57:41 Agthoven van, Monique
91 V45 1:57:54 Rypma, Veerle
695 M40 1:58:16 Leeuwen van, Rob
264 VSE 1:58:20 Steenman, Daniëlle
147 V40 1:58:51 Brongers, Debbie
606 M35 1:59:39 Paulides, Jordie
31 M65 1:59:50 Moolhuysen, Wim
28 M65 1:59:52 Erwich, Frans
785 M45 2:01:38 Walt van der, Michel
321 VSE 2:01:39 Martens, Tineke
114 V45 2:02:24 Antvelink-Rijk, Mariëlle
787 M45 2:03:00 Bargi, Darius
127 V45 2:03:10 Korterink, Marike
564 M50 2:03:15 Ficker, Robert
329 VSE 2:03:21 Craandijk, Sandra
5 M70 2:03:35 Munk de, Peter
166 V40 2:04:12 Castelein, Suzanne
145 M60 2:04:29 Toor van, Hans
377 VSE 2:05:15 Lange de, Mirjan
160 M60 2:05:15 Reijntjes, Pim
335 M55 2:05:45 Kerklaan, Eric
18 V60 2:05:50 Geenhuizen van, Sophie
342 M55 2:05:54 Reinicke, Ed
187 V40 2:06:42 Kuiper, Sylvia
621 M50 2:06:49 Heijning, Jeroen
845 M45 2:06:49 Aarden, Aart
124 V35 2:06:49 Heerekop, Patricia
333 M55 2:07:23 Zuurmond, Hans
184 M60 2:08:04 Haasnoot, René
153 V45 2:08:14 Joustra-Dijkhuis, 
   Anne Marie
379 M55 2:09:06 Witmer, Frits
418 VSE 2:09:06 Morena Robles, Natalie
136 V35 2:09:11 Brama, Liesbeth
635 M50 2:09:16 Wisse, Peter
622 M50 2:09:20 Aller van, Bert
89 V50 2:09:38 Borsboom, Ronneke
439 VSE 2:10:43 Craandijk, Chantal
884 M45 2:12:01 Spaans, Piet
388 M55 2:12:05 Maanen van, Gerard
185 V45 2:12:22 Oliver Betrian, Rosa
97 V50 2:13:50 Orie, Marijke
99 V50 2:14:47 Jans, Antoinette
679 M50 2:16:43 Vlasblom, Fred
207 V45 2:17:03 Wiersma, Saskia
265 V40 2:17:47 Boogaart van den, Annique
17 M70 2:20:24 Eggermont, Peter
944 M45 2:20:25 Morre, Stan
220 M60 2:22:36 Romani, Albert
21 M70 2:25:38 Groot de, Koos
47 V55 2:29:21 Mahler, Margery
48 V55 2:31:43 Niet-Pronk de, Riet

Voorschoten (Z&Z5k), Voorschoten, 5300 m, 
20-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:16:45 Pad van, Chris(Haarlem)
7 Mrec 0:18:38 Redegeld, Huub
1 Mjun 0:18:58 Buglass, David
   (Leiden Atletiek)
8 Mrec 0:19:01 Kanselaar, Wouter
1 Vrec 0:19:19 Schmidt, Silke(Leiden)
9 Mrec 0:19:19 Hemert van, Jupijn
14 Mrec 0:19:35 Roodakker, Eddy
18 Mrec 0:19:52 Wevers, Jeroen
19 Mrec 0:19:58 Graaf de, Niels
2 Vrec 0:20:00 Doorn van, Sandra
21 Mrec 0:20:42 Beekhuizen, Albert
22 Mrec 0:20:48 Ham van der, Hans
25 Mrec 0:21:09 Baukema, Johan
7 Mjun 0:21:21 Kuiper, Joury
4 0:21:25 Berg van den, Sandra
30 Mrec 0:21:42 Hofschreuder, Ronald
7 Vrec 0:21:50 Houwelingen van, Kim
38 Mrec 0:22:11 Bals ter, Boris
45 Mrec 0:23:09 Franken, Niels
48 Mrec 0:23:31 Geest van, Leo
13 Vrec 0:23:53 Kuiper, Patty
16 Vrec 0:24:10 Wreede de, Ulla
59 Mrec 0:24:29 Schoemaker, Ruud 

62 Mrec 0:24:53 Claessens, Jean
65 Mrec 0:25:02 Zijl, Ed
73 Mrec 0:25:34 Luteijn, Izaak
22 Vrec 0:25:36 Kinnegim, Petra
23 Vrec 0:25:40 Raalte van, Anne
26 Vrec 0:25:58 Kamps, Michèle
32 Vrec 0:26:33 Elferen van, Birgitta
33 Vrec 0:26:48 Hoornweg, Nicole
34 Vrec 0:27:03 Meijer, Else
91 Mrec 0:27:03 Rutten, Walter
93 Mrec 0:27:17 Blezer, Max
41 Vrec 0:27:38 Kuiper, Sylvia
82 Vrec 0:29:51 Zijdenbos, Joke

Voorschoten (Z&Z5m), Voorschoten, 10000 m, 
20-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:35:19 Verhagen, Wilfred
   (AV Clytoneus)
1 M35 0:35:37 Bakker, Erik
   (AV De Spartaan)
1 M55 0:38:51 Urk van, Hans
   (AV Lycurgus)
1 V45 0:40:54 Bosker, Diny(SV Friesland)
28 M35 0:44:12 Berg van den, Alex
29 M55 0:48:40 Heijningen van, Frank
12 V45 0:52:48 Stel, Veronica
83 M35 0:56:58 Kamsteeg, Marcel

Voorschoten (Z&Z5l), Voorschoten, 15000 m, 
20-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 0:49:59 Kuijer de, Oskar
   (Leiden Atletiek)
1 VSE 1:01:23 Visser, Mariska
   (AV De Spartaan)
26 M35 1:06:48 Wijnands, Jaap
3 VSE 1:21:59 Betlem, Nienke

Arcade Loop 5 km, Naaldwijk, 5000 m, 
26-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:15:35 Nass, Olivier(Olympus'70)
16 Man 0:17:36 Timmermans, Theo

Arcade Loop 10 km, Naaldwijk, 10000 m, 
26-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:33:37 Solleveld, Mart
   (Haag Atletiek)
214 man 0:56:53 Dijkers, Ab

Arcade Halve Marathon, Naaldwijk, 21100 m, 
26-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:04:44 Poesiat, Thomas
   (Haag Atletiek)
1 M40 1:10:38 Kwist, Patrick(Rotterdam)
1 M45 1:14:28 Lange de, Gerard
   (Maassluis)
1 Mrec 1:17:37 Valkenburg, Remco
   (De Meern)
5 M45 1:20:01 Graaf de, Willem
10 Mrec 1:26:21 Smit, Gert Jan
1 V45 1:30:16 Starrenburg, Anneke
   (Olympus'70)
13 M40 1:34:07 Wissenburg, Ruud
5 V45 1:53:35 Heiningen-Olsthoorn van,  
   Annie

CSOB Bratislava Marathon, Bratislava, 21100 m, 
27-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:03:42 Tuei, Hosea(Kenia)
1 M50 1:19:24 Cvicela, Jan
   (SVK AK Bojnicky)
97 M50 1:59:31 Heijning, Jeroen

Culpepper Beachrun Lang, Scheveningen, 10000 
m, 27-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:37:08 Leonard, Mark(-)
2 MSE 0:43:02 Vierling, Gertjan
4 MSE 0:43:50 Jong de, Auke
13 MSE 0:49:15 Messerschmidt, Marty
1 VSE 0:49:25 Rijken, Anne
17 MSE 0:51:30 Spaans, Bas
18 MSE 0:51:54 Haverhals, Arno
20 MSE 0:53:24 Hesselink, Gijs 
22 MSE 0:53:59 Jansen, Simon
32 MSE 0:57:32 Leeuwen van, Rob
6 VSE 0:58:56 Meijer, Else
8 VSE 0:59:22 Thiele, Xandra
10 VSE 0:59:43 Es van der, Jozet
36 MSE 1:00:06 Haasnoot, René
39 MSE 1:03:04 Harteveld, Gerard

Culpepper Beachrun Kort, Scheveningen, 
5000 m, 27-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:21:19 Baggio, Martino(-)
2 MSE 0:21:48 Bals ter, Boris
3 MSE 0:21:50 Philipse, Hein
5 MSE 0:22:01 Beekhuizen, Albert
1 VSE 0:26:35 Diephuis, Roxy(-)
10 MSE 0:28:05 Sikking, Bas
11 MSE 0:28:07 Aller van, Bert

5 VSE 0:28:38 Hasselman, Karen

14 MSE 0:29:16 Klei van der, Dick

23 MSE 0:30:55 Jonge de, Kees

19 VSE 0:34:55 Gort, Ondine
21 VSE 0:44:19 Zijl van, Heidi

4e Runnersworld Circuit Run, Zandvoort, 
5000 m, 27-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
6 Vrec 0:20:32 Houwelingen van, Kim
306 Mrec 0:28:11 Bos, Jeroen

4e Runnersworld Zandvoort Circuit Run, Zand-
voort, 12000 m, 27-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
606 Mrec 0:58:29 Harst van der, Edwin
1465 Mrec 1:03:00 Pastor Fernández, Manola
2095 Mrec 1:06:45 Walther, Eric
2374 Mrec 1:08:20 Broersen, Jos
3506 Mrec 1:19:25 Loos van der, Eric
15 M65 1:31:28 Verhagen, Titus

1e HRR Timetrial 2011, Boetveld, 5000 m, 
28-3-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:17:43 Hemert van, Jupijn
2 MSE 0:17:53 Kanselaar, Wouter
3 MSE 0:17:58 Roodakker, Eddy
4 MSE 0:18:14 Dijksterhuis, Gerwin
5 MSE 0:18:52 Wevers, Jeroen
6 MSE 0:18:56 Claessens, Stefan
1 M40 0:18:56 Smit, Gert Jan
7 MSE 0:19:00 Jong de, Stefan
1 M50 0:19:03 Leeuwen van, Peter
1 VSE 0:19:04 Doorn van, Sandra
1 Mjun 0:19:06 Kuiper, Joury
2 Mjun 0:19:06 Mahoney, Max
1 M45 0:19:17 Beekhuizen, Albert
1 M35 0:19:33 Dijkhoff, Xander
2 M35 0:19:41 Baukema, Johan
8 MSE 0:19:42 Karreman, Martin
2 M40 0:19:51 Ham van der, Hans
2 M45 0:19:59 Jong de, Auke
3 M40 0:20:03 Berg van den, Alex
9 MSE 0:20:08 Vries de, Thijs
1 M55 0:20:13 Boorsma P.J.L., Piet
10 MSE 0:20:14 Roodakker, Robbert
1 V35 0:20:15 Berg van den, Sandra
3 M35 0:20:17 Aarts, Dennis
4 M35 0:20:46 Franken, Niels
1 M60 0:20:51 Dijk van, John
3 M45 0:21:12 Mulder, Raoul
3 Mjun 0:21:12 Orie, Hendrik
2 M50 0:21:27 Kempkes, Peter
11 MSE 0:21:29 Hofschreuder, Ronald
2 M60 0:21:45 Merx, Jacques
3 M60 0:21:48 Heijningen van, Frank
4 M60 0:21:52 Slijpen, Paul
5 M35 0:21:54 Dankloff, Bart
4 M40 0:22:00 Parmentier, Sander
2 VSE 0:22:09 Kuiper, Patty
12 MSE 0:22:10 Vos de, Michiel
1 M65 0:22:20 Breugom, Henk
3 M50 0:22:26 Remmelink, Leendert
5 M60 0:22:39 Groeneveld, Jan
4 M45 0:22:52 Roo de, Charles
4 M50 0:23:15 Ven van de, Willem
13 MSE 0:23:16 Romberg, Mike
1 V40 0:23:17 Zevenbergen, Petra
5 M50 0:23:26 Bongers, Hans
2 M55 0:23:33 Claessens, Jean
2 V35 0:23:33 Telgen, Yvonne
2 V40 0:23:34 Raalte van, Anne
5 M45 0:23:36 Luteijn, Pieter
3 V35 0:23:36 Leeuwen-Paay van, 
   Nathalie
6 M50 0:23:39 Dokman, André
2 M65 0:23:42 Luteijn, Izaak
3 M55 0:23:43 Peeren van, Ralf
3 V40 0:23:44 Berg van den, Helma
4 V40 0:23:45 Kamps, Michèle
6 M60 0:23:45 Zijl, Ed
1 V50 0:23:48 Pippa, Gilbert
4 M55 0:23:52 Penning, Ron
4 VSE 0:24:03 Steenman, Daniëlle
5 VSE 0:24:04 Kinnegim, Petra
4 Mjun 0:24:23 Orie, Nicolaas
5 V40 0:24:26 Brongers, Debbie
6 VSE 0:24:30 Hoornweg, Nicole
7 M60 0:24:30 Kramer, Berry
6 M45 0:24:37 Verhagen, Peter
6 M35 0:24:41 Joyce, Colin
5 M40 0:24:47 Rutten, Walter
8 M60 0:24:48 Prooijen van, Willem
7 VSE 0:24:51 Es van, Patricia
3 V35 0:24:52 Meijer, Else
14 MSE 0:24:56 Blezer, Max
9 M60 0:25:00 Scheffer, Jaap
6 M40 0:25:01 Wezel van, Roeland
4 V35 0:25:05 Thiele, Xandra
7 M35 0:25:18 Smits, Alex
1 V45 0:25:18 Korterink, Marike
2 V50 0:25:23 Orie, Marijke
1 M70 0:25:29 Munk de, Peter
8 VSE 0:25:33 Groot de, Viviane
5 V35 0:25:40 Brama, Liesbeth
9 VSE 0:25:41 Kemper, Antoinette
1 V55 0:25:48 Moesman-Reitsma, Sonja
6 V40 0:26:00 Bussel, Jeannette
7 V40 0:26:20 Groenen, Geert
7 V40 0:26:32 Smit, Yvonne
7 M45 0:26:33 Brons, Tom
1 V60 0:26:34 Hazenbroek, Ellen
8 V40 0:26:46 Kuiper, Sylvia
10 VSE 0:26:49 Ormel, Geline
3 M65 0:26:59 Ammerlaan, Wim
2 V45 0:27:21 Dekker, Annemarie
10 M60 0:27:40 Stoop, Arnold
3 V45 0:27:53 Ton, Astrid
4 V45 0:27:55 Oliver Betrian, Rosa
5 M55 0:27:59 Krogt van der, Joop
9 V40 0:28:02 Es van der, Jozet
11 M60 0:28:03 Coster, Jaco
3 V50 0:28:17 Jans, Antoinette
2 V55 0:28:27 Verpoort, Nellie
10 V40 0:28:58 Tiggelman, Marije
4 M65 0:28:59 Gorter, Klaas
6 M55 0:29:01 Cremers, Guy
1 V65 0:29:58 Soeters, Willemien



12	 	 UITSLAGEN	EN	CONTACTEN	

ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS,

TECHNISCHE COMMISIE
Paul Slijpen (voorzitter) 070-350 5032
vacature (secretariaat)

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
• 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

12 M60 0:30:16 Wijk van, Nico
11 M60 0:30:48 Leeuw de, Lindy
7 M55 0:30:49 Maasland, Willem
12 VSE 0:30:50 Meulen van der, Sanne
4 V50 0:30:52 Dulk den, Marijke
5 M65 0:30:57 Hunen van, Gerard
11 V40 0:31:17 Messerschmidt, Jolanda
3 V55 0:32:21 Wagenaar, Heleen
6 V35 0:32:28 Jonge de, Ellen
2 V65 0:32:48 Roel, Terry
5 V50 0:33:23 Koetsier, Kora
13 M60 0:33:51 Schaap, Martin
5 V45 0:34:23 Hoppenbrouwer, Monique
3 V60 0:35:49 Dool, Jeanette
2 V60 0:35:49 Cranenburgh van, Els
6 M65 0:37:50 Veelo, Peter

42e Braassemloop (Z&Z6k), Roelofarendsveen, 
5000 m, 3-4-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:15:46 Solleveld, Mart
   (Haag Atletiek)
5 Mrec 0:16:40 Silvius, Roché
6 Mrec 0:16:41 Redegeld, Huub
1 Vrec 0:16:50 Rijn van, Claudia
   (Leiden Atletiek)
10 Mrec 0:17:01 Hemert van, Jupijn
11 Mrec 0:17:13 Kanselaar, Wouter
13 Mrec 0:17:23 Roodakker, Eddy
16 Mrec 0:17:51 Claessens, Stefan
3 Vrec 0:18:06 Doorn van, Sandra
19 Mrec 0:18:39 Beekhuizen, Albert
20 Mrec 0:18:44 Bals ter, Boris
21 Mrec 0:18:50 Baukema, Johan
23 Mrec 0:18:59 Ham van der, Hans
25 Mrec 0:19:18 Vries de, Thijs
26 Mrec 0:19:19 Graaf de, Niels
5 Mjun 0:19:26 Kuiper, Joury
4 Vrec 0:19:47 Houwelingen van, Kim
29 Mrec 0:20:02 Hofschreuder, Ronald
35 Mrec 0:21:04 Franken, Niels
7 Vrec 0:21:17 Kuiper, Patty
37 Mrec 0:21:39 Geest van, Leo
40 Mrec 0:21:49 Claessens, Jean
10 Vrec 0:22:11 Wreede de, Ulla
41 Mrec 0:22:14 Schoemaker, Ruud 
12 Vrec 0:22:33 Zevenbergen, Petra
45 Mrec 0:22:36 Zijl, Ed
14 Vrec 0:22:45 Kamps, Michèle
47 Mrec 0:22:45 Ferroni, Francesco
48 Mrec 0:22:47 Luteijn, Izaak
16 Vrec 0:23:23 Kinnegim, Petra
65 Mrec 0:24:05 Blezer, Max
69 Mrec 0:24:39 Rutten, Walter
24 Vrec 0:24:39 Meijer, Else
26 Vrec 0:25:21 Kuiper, Sylvia
27 Vrec 0:25:21 Elferen van, Birgitta
12 V45 0:50:45 Stel, Veronica

42e Braassemloop (Z&Z6m), Roelofarendsveen, 
10000 m, 3-4-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:33:25 Verhagen, Wilfred
   (AV Clytoneus)
2 M55 0:36:51 Hoorn van der, Martien
   (AV De Spartaan)
1 V45 0:40:38 Bosker, Diny(SV Friesland)
3 V45 0:44:49 Smit, Carolien
21 M55 0:45:25 Heijningen van, Frank

31e ABN AMRO Marathon(10 km), Rotterdam, 
10000 m, 10-4-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:32:38 Costeris, Anton (Phanos)
1 Vrw 0:37:00 Broeksma, Sanne(PAC)
272 Man 0:44:40 Merx, Jacques
749 M60 0:51:11 Groeneveld, Jan
224 Vrw 0:53:32 Geng, Marion
350 Vrw 0:54:05 Agthoven van, Monique
1459 Man 0:54:06 Christ, René
230 Vrw 0:54:10 Meijer, Else
236 Vrw 0:54:24 Hoornweg, Nicole
844 Vrw 0:56:15 Horvers-Buesink, Paula
1620 Man 0:56:30 Kerklaan, Eric
3484 Man 1:09:18 Verhagen, Titus

31e ABN AMRO Marathon, Rotterdam, 42195 m, 
10-4-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 2:05:26 Chebet, Wilson(Kenia)
1 M55 2:19:29 Ayale, Seteng(Israël)
1 M40 2:27:36 Kwist, Patrick
   (R'dam Atletiek)
1 M45 2:35:48 Buonopane, Carlo(Rome)
1 V40 3:02:56 Vita Di, Luisa(Rome)
1 V50 3:08:34 Dewilde, Marijse(
   Tongeren(B))
39 M50 3:09:16 Kempkes, Peter
1 M65 3:22:47 Andrews, David(Auckland)
289 M40 3:26:47 Smit, Gert Jan
90 M55 3:41:20 Laar van, Olf
610 M40 3:48:29 Rutten, Walter
666 M45 3:54:51 Philipse, Hein
680 M45 3:57:13 Messerschmidt, Marty
777 M40 3:59:41 Helgason, Helgi
37 V50 4:03:31 Pippa, Gilbert
1010 M40 4:15:43 Haverhals, Arno
959 MSE 4:18:25 Els van, Jeroen
1071 M40 4:22:59 Leeuwen van, Rob
1131 M45 4:38:21 Keizer de, Marcel
29 M65 4:42:35 Moolhuysen, Wim
215 V40 5:00:29 Gessel van, Barbara

Ipskamp City Run (10 EM), Enschede, 24150 m, 
17-4-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Bd08 0:25:30 Stevens, David(Politie)
1 M60 0:37:41 Broek van den, Leo(Iphitos)
5 M60 0:41:14 Scheffer, Jaap

Stad Enschede Halve Marathon, Enschede, 
21100 m, 17-4-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:12:42 Koelma, Casper
   (Marathon Pim Mulier)
1 M35 1:20:17 Klieverik, Arnold
   (LAAC Twente)
99 M35 1:56:58 Hesselink, Gijs 

Omloop Noordwijkerhout(Z&Z7k), Noordwijker-
hout, 5000 m, 17-4-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:16:43 Mohammadi, Rachid
   (AV Atos)
5 Mrec 0:17:12 Silvius, Roché
1 Mjun 0:17:37 Buglass, David
   (Leiden Atletiek)
7 Mrec 0:17:37 Redegeld, Huub
10 Mrec 0:18:01 Hemert van, Jupijn
11 Mrec 0:18:04 Roodakker, Eddy
13 Mrec 0:18:35 Kanselaar, Wouter
1 Vrec 0:18:39 Schmidt, Silke(Leiden)
14 Mrec 0:19:08 Claessens, Stefan
15 Mrec 0:19:20 Graaf de, Niels
19 Mrec 0:19:25 Jong de, Stefan
18 Mrec 0:19:25 Wevers, Jeroen
20 Mrec 0:19:32 Leeuwen van, Peter
2 Vrec 0:19:40 Doorn van, Sandra
21 Mrec 0:19:54 Ham van der, Hans
22 Mrec 0:19:57 Baukema, Johan
24 Mrec 0:20:16 Bals ter, Boris
25 Mrec 0:20:17 Beekhuizen, Albert
4 Vrec 0:20:26 Berg van den, Sandra
28 Mrec 0:20:48 Hofschreuder, Ronald
5 Vrec 0:20:55 Houwelingen van, Kim
9 Mjun 0:21:51 Kuiper, Joury
33 Mrec 0:21:51 Ferroni, Francesco
36 Mrec 0:22:07 Geest van, Leo
7 Vrec 0:22:50 Kuiper, Patty
43 Mrec 0:23:16 Claessens, Jean
8 Vrec 0:23:16 Wreede de, Ulla
47 Mrec 0:23:37 Franken, Niels
48 Mrec 0:23:41 Koenen, Wim
13 Vrec 0:24:17 Kamps, Michèle
14 Vrec 0:24:26 Kinnegim, Petra
60 Mrec 0:24:27 Zijl, Ed
18 Vrec 0:25:19 Elferen van, Birgitta
20 Vrec 0:25:50 Kemper, Antoinette
78 Mrec 0:26:16 Rutten, Walter
24 Vrec 0:26:18 Hoornweg, Nicole
81 Mrec 0:26:48 Lentze, Sigmund
30 Vrec 0:26:51 Kuiper, Sylvia
31 Vrec 0:27:09 Meijer, Else
52 Vrec 0:29:44 Meer van der, Yvon

Omloop Noordwijkerhout(Z&Z7m), Noordwijker-
hout, 10000 m, 17-4-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 0:33:20 Kuijer de, Oskar
   (Leiden Atletiek)
1 M45 0:38:43 Sunder, Henry(AV'40)
1 V45 0:42:59 Bosker, Diny(SV Friesland)
1 V35 0:43:38 Heemskerk, Nicline
   (Leiden Atletiek)
24 M35 0:46:14 Berg van den, Alex
61 M45 0:53:10 Walterbos, Rob
10 V45 0:54:03 Stel, Veronica
25 V35 0:59:37 Brama, Liesbeth

Omloop Noordwijkerhout(Z&Z7l), Noordwijker-
hout, 21100 m, 17-4-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 1:12:52 Bron, Sandor(AV Gouda)

1 M45 1:23:41 Koopmanschap, Marc
   (Leiden Atletiek)
24 M45 1:33:48 Jong de, Auke
20 M35 1:34:16 Smit, Gert Jan
27 M35 1:37:57 Dobbe, Vincent

Baanwedstrijd 1000m, Naaldwijk, 1000 m, 
21-4-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 JA 0:02:32,3 Haak van de, Hugo
   (AV Sparta)
1 MSE 0:02:36,6 Solleveld, Mart
   (Olympus'70)
13 MSE 0:02:57,9 Graaf de, Niels
10 MSE 0:02:57,1 Claessens, Stefan

Baanwedstrijd 5000m, Naaldwijk, 5000 m, 
21-4-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:15:50,5 Barsaiyan, Mike
   (Olympus'70)
1 M35 0:16:24,9 Silvius, Roché
1 VSE 0:16:53,9 Marrewijk van, Lindsay
   (Haag Atletiek)
4 MSE 0:16:54,4 Roodakker, Eddy
5 MSE 0:16:59,3 Redegeld, Huub
8 MSE 0:17:40,7 Hemert van, Jupijn
11 MSE 0:18:28,3 Dijksterhuis, Gerwin
7 M35 0:18:33,9 Leeuwen van, Peter
1 V35 0:18:35,5 Ophorst, Carla(Olympus'70)
1 MA 0:19:59,5 Teeling, Esmee
13 MSE 0:20:03,0 Hofschreuder, Ronald
2 V35 0:20:45,0 Swertz, Cynthia
3 V35 0:21:02,0 Willemse-Olsthoorn, José
15 M35 0:21:20,6 Slijpen, Paul
19 M35 0:22:34,5 Claessens, Jean

RTV Utrecht Run, Utrecht, 10000 m, 25-4-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:32:10 Vossers, Koen
   (Hengelo(Gld))
788 Mrec 0:52:18 Wisse, Peter

Brooks Halve Marathon, Utrecht, 21100 m, 
25-4-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:06:51 Fincioen, Stijn(België)
1 M35 1:14:25 Wijnalda, Dirk(Hellas)
1 M55 1:34:38 Koops, Henk(avVN)
13 M35 1:36:45 Wissenburg, Ruud
4 M55 1:44:56 Golhashem, Ali

Jaarbeurs Utrecht Marathon, Utrecht, 42195 m, 
25-4-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 2:17:35 Butter, Michel(Nederland)
1 Mrec 2:49:50 Quak, Martijn(Vinkeveen)
105 Mrec 3:54:07 Dankloff, Bart

Bouillonnante, Bouillon(B), 24000 m, 30-4-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M40 2:06:39 Istace, Jose(Comines)
1 M50 2:35:17 Koch, Joël(Woippy)
8 M50 2:48:18 Kempkes, Peter

Bouillonnante, Bouillon(B), 54000 m, 30-4-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 4:48:29 Verhaeghe, Michel
   (Quesnoy sur Deule)
1 M50 5:58:05 Follaets, Eric(Buggenhout)
3 M50 6:36:37 Boerlage, Marco
9 M50 6:58:45 Mullekes, Henk
52 MSE 7:08:00 Smit, Pascal


