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Loop naar de pomp
De halve groep van Henk van Leeuwen liep op zaterdag 3 september de 1e Loop 
naar de Pomp in Noordeloos. Doordat de zomer dit jaar ook op 3 september viel, 
werd de loop gekenmerkt door hitte en gezelligheid.

Met z’n tienen togen we die zaterdagoch-
tend naar Noordeloos. Het ligt ergens in 

het Groene Hart, richting Gorkum. We beschik-
ten over vier auto’s , de één nog groter dan de 
ander. Een onverwachte luxe voor iemand die 
gewend is aan volle treinen in de spits. Na ruim 
een uur rijden, arriveerden we lekker vroeg op de 
plaats van bestemming. Zo konden we ons rustig 

inschrijven en daarna Noordeloos verkennen. 
Beide activiteiten waren snel achter de rug, want 
bij de inschrijving was het nog rustig en Noorde-
loos is erg klein. Klein maar pittoresk en sfeervol. 
Het café was nog dicht maar opende voor ons de 
deur; water en koffie, dat smaakte goed.

4 of 10
Voor  Noordeloos was het de 1e keer dat zij deze 
loop organiseerden. Het enthousiasme zat er 
meteen in met een paar honderd deelnemers. Je 

kon 4 km lopen en 10 km. Ria, Germaine, Yvonne, 
Henk zelf en Rob als debutant liepen de 4. Simo-
ne, Marion, Emile, Ruth en ik -  overgehaald door 
Simone – liepen de 10. Of het de juiste keus was 
bij een temperatuur van 30 graden weet ik niet.
Eerst ging de kidsrun van start. Dat vind ik altijd 
fascinerend, dat voorbijsnellende grut, waarvan 
er een aantal hun hoge snelheid 1,5 km weten 
vol te houden.
Om 13.00 uur startte de 4 km, het ging één 
rondje door de polder. Vrij snel kwamen de Road 
Runners alweer terug, Henk als eerste, gevolgd 
door de anderen. Rob sloot de rij. Als uit één 
mond klonk het: ‘Wat is het warm’.  Dat beloofde 
wat voor de 10.

Warm en nat
Het was bijna te warm om in te lopen, dat heb-
ben we overgeslagen. En daar ging het startschot 
voor de 10 km.  Van de 
trainer had ik op het hart 
gedrukt gekregen heel lang-
zaam te lopen in het begin 
en dat heb ik ook gedaan. 7 
minuten over een kilometer, 
langzamer kan bijna niet. Na 
ruim 3 km ging het parcours 
weer door het dorp, dat was 
de 1e ronde, nog twee te 
gaan. Op dat moment ging 
het allemaal nog wel en de 
kleinschaligheid van zo’n 
evenement was dichtbij.  De 
speaker kondigde aan dat ik 

er aan kwam en het publiek begon te juichen.  
Dat was een leuke ervaring. Pas in de 2e ronde 
werd het verschrikkelijk met de hitte. Waar was  
ik mee bezig: een wedstrijd van 10 km lopen als 
het 30 graden is. Ik had een heel warm hoofd, 
het leek me niet gezond. Bovendien had ik sinds 
vorig jaar oktober al niet meer zo’n wedstrijd van 
10 km gelopen.
Ik dacht aan uitstappen, had ik nog nooit gedaan, 
maar dit zou dan toch de eerste keer worden. We 
liepen in een soort lus en aan de overkant van de 
lus zag ik Simone lopen, ogenschijnlijk of er niets 
aan de hand was. En ineens was iedereen om 
me heen aan het wandelen, waren zij lid van een 
wandelvereniging? Toen ben ik voor het eerst van 
m’n leven in een wedstrijd ook gaan wandelen. 
En wat was dat heerlijk! Ik genoot van het mooie 
landschap en koelde tegelijkertijd een beetje af. 
Die middag heb ik hele einden gewandeld… On-

Door:  Heleen Wagenaar

derweg kon je vaak water drinken en je werd 
kletsnat gespoten, dat was lekker. Al met al 
ging ik me wel weer een normaal mens voelen, 
voordat het eind in zicht kwam. Natuurlijk was 
ik blij dat ik aan de laatste kilometer kon begin-
nen en dat was in gezelschap van Henk. Op het 
allerlaatst kon ik nog een sprint trekken en wist 
zo twee man te passeren. Dat kwam van al het 
wandelen, dan ben je niet zo uitgeput. Een tijd 
van 1: 16 stond erop het scorebord, maar ik 
had het gehaald!

Pomp?
Het was een reuze gezellige dag, en een loop 
die ik iedereen aan kan raden. Het was een 
topdag, waarop je je medelopers ook een 
beetje leert kennen. Waarschijnlijk dankt de 
loop zijn naam aan een pomp ergens, maar die 
heb ik niet gezien.
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Diversiteit 

In ‘St>rt’, een blad van de Atletiekunie, is te lezen 
dat de HRR  de eerste vereniging in Nederland 

was die zich alleen richtte op hardlopen op de 
weg. Van de huidige circa 600 wegatletiekvereni-
gingen in Nederland zijn wij dus de oudste. 
Toch heeft bij onze vereniging de ontwikkeling 
ook niet stilgestaan. Er wordt meer gedaan dan 
alleen het hardlopen op de weg: Wandelen in ver-
schillende varianten, de diversiteit in het aanbod 
van conditio en het uitslijten van moeilijk begaan-
bare paadjes in de natuur. In dit nummer, naast 
natuurlijk de ‘normale’ lopen, staan daarom ook 
weer verhalen van deze andere activiteiten. Onze 
vereniging gaat met haar tijd mee. Veel leesple-
zier.                De redactie

Uitnodiging ALV
Maandag 24 oktober a.s., na afloop van de 

training, wordt wederom de Algemene Ledenver-

gadering van de Hague Road Runners gehouden. 

Op bladzijde 2 van dit nummer de agenda voor 

deze vergadering. Jouw kans om mee te praten 

over de trainingen, de overige activiteiten, de 

accommodatie, de communicatie; kortom over 

het hele reilen en zeilen van onze vereniging. 

Het bestuur nodigt je uit die kans te grijpen en 

verwelkomt je graag de 24e.

Dominee Honderslaan 3, 2242 RG Wassenaar
telefoon 070-5171822  fax 070-5171823
mobiel 06-21241107
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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 16 november  2011. 

Stukken aanleveren kan via:  redactie@hagueroadrunners.nl

Redactie   – Marty Messerschmidt, Heleen Wagenaar, Patty Kuiper, Else Meijer
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

Het bestuur van onze vereniging

Trekking Runnertjes
Onder diverse toeziende ogen, trokken we de 
volgende kaarten:

€ 20
H. Bongers

€5:
0683008441
Pia Henkes
Novy

€10:
Jacques Bol
Bart W.
Suzanne C.
Gerwin Dijksman
Ronald Hof
Frank Otte
Kees Schalkwijk

The Hague Road Runners Plus

Het is een bekend gegeven dat organisaties 
een eindigheid kennen in hun bestaan. Na 

de pioniersfase en de continueringfase komt al-
tijd de vraag naar voren of en hoe de organisatie 
kan overleven? Is dit laatste een vraag waar wij 
als vereniging Hague Road Runners ook ooit te-
gen aan zullen lopen en mee aan de slag moeten? 
Of zijn we het moment waarop we hiermee aan 
de gang moesten al voorbij? De afgelopen jaren is 
aan de toekomst van onze vereniging vanuit ver-
schillende invalshoeken aandacht gegeven. We 
zijn aan de slag gegaan met het optimaliseren van 
de accommodatie. Het beheer van de ledenad-
ministratie en -werving is verder geïntensiveerd, 
wat overigens meer een punt is uit de continue-
ringfase. We proberen meer jongere lopers bij de 
vereniging te halen en we zijn actief potentiële 
hardlopers gaan werven via beginnerscursussen. 
Ook spelen we enigszins in op het gebruik van de 
sociale media en gebruik van internet. We streven 
ernaar de kwaliteit van de trainingen te verbete-
ren, thema-avonden gaan we organiseren en op 
diverse organisatorische vlakken willen we verder 
professionaliseren. Maar is dit het antwoord op 
de vraag of we hiermee toekomstbestendig zijn?
De gesprekken in onze vereniging over de uitbrei-
ding van het clubhuis met een multifunctionele 
ruimte en verbetering van de mannendouches, 
hebben natuurlijk ook alles te maken met de toe-
komst van de vereniging. Want uitbreiding bete-
kent hogere exploitatielasten en er dienen in de 
aan te bouwen multifunctionele ruimte zinvolle 
activiteiten georganiseerd te worden, die direct of 
indirect geld in het laatje brengen.  
We moeten ons bezighouden met de vraag of we 
als gezonde wegatletiekvereniging ‘aantrekkelijk’ 
genoeg zijn om de concurrentie aan te gaan aan 
met onder andere de sportscholen en hardloop-
winkels die hardlopen erbij gaan doen. We moe-
ten niet alleen kijken naar de beginnende loper 
maar ook naar de hardlopers die de weg naar onze 
vereniging nog niet gevonden hebben. Wat direct 
duidelijk werd in de gesprekken, is dat we niet de 
keuze moeten maken om fitnessapparaten in het 
clubgebouw te gaan plaatsen. Dit is kostbaar en 
gezien de verwachting dat deze beperkt gebruikt 
zullen worden, niet efficiënt. Wat dan wel? 
In de gesprekken kwam naar voren dat er diverse 
extra’s mogelijk zijn die tegen het hardlopen aan-
leunen. Overigens zijn dit activiteiten die elders 
en deels ook bij ons in praktijk gebracht worden. 
Hierbij kan gedacht worden aan individuele be-
geleiding van lopers, hersteltrainingen, mental 
coachen, lopen en afvallen (zowel individueel als 
in groepsverband) andere vormen van fitness die 
ondersteunend zijn aan hardlopen, meer fitnes-
sactiviteiten voor ouderen, thema-avonden en 
trainingsmogelijkheden overdag. Met deze acti-
viteiten kunnen we gaan spreken van the Hague 
Road Runners Plus. Deze opsomming is snel op-
geschreven, maar het op gang brengen hiervan 
is andere koek. In feite moeten we dit onder-
nemingsgewijs met een plan gaan uitwerken. Dit 
zou in projectvorm kunnen gebeuren. Wat we in 
de voorbij tijd hebben gezien is dat er al enkele 
van deze activiteiten bij de vereniging uitgevoerd 
worden; weliswaar low budget of kosteloos. Met 
een professionele aanpak zou dat anders gaan 
worden.De komende maanden gaan we hierover 
verder in gesprek met de vereniging.
Pas daarna, met een gedegen financieel plaatje, 
kan het besluit over wel of geen uitbreiding wor-
den genomen.

Het komt voor dat leden de leden van het bestuur van onze vereniging niet (her)kennen. Met de 
Algemene Ledenvergadering in het vooruitzicht daarom een foto van dit gezelschap. Binnen het 

bestuur bestaat nog een vacature voor de portefeuille ’accommodatie’. Belangstellenden kunnen zich 
melden bij een van de bestuursleden.

Vlnr: Penningmeester Willem van Prooijen, Voorzitter Toon de Graauw, 2e secretaris Paulien Wijn-
voord, secretaris Leendert Remmelink, Wedstrijdsecretaris Izaak Luteijn

Berichten  
vanuit het bestuur

Bestuursvergadering 14 juni 2011:
- Er is een nieuwe voorzitter voor de barcom-
missie gevonden: Jan Willem Six. 
- Het bestuur heeft overleg gevoerd met de 
communicatiecommissie over het werven van 
jongeren voor onze vereniging en het uitbrengen 
van een almanak. De leden van de communicatie-
commissie, Monique vd Burg en Natalie Moreno 
Robles, stellen een vragenlijst op en delen die uit 
in hun groep. De almanak wordt iedere vijf jaar 
bij het HRR lustrum uitgebracht.
- Er zijn twee bijeenkomsten geweest t.a.v. het 
plan om het clubhuis uit te breiden. Deze bijeen-
komsten dienden om te brainstormen over dit 
plan. Later dit jaar wordt er een nieuwe bespre-
king gepland.
- T.a.v. het beleidsvoornemen doorlichten 
trainerscorps: alle trainers zijn gesproken en in 
augustus zal er een bijeenkomst worden gepland 
met het bestuur en TC waarin een prioritering ge-
maakt zal worden van de punten die naar voren 
zijn gekomen.
 
Bestuursvergadering 23 augustus 2011:
- De verwarmingsketels zijn vernieuwd. Een 
gemeentelijk serviceteam komt eind september 
terug om de buitenkant van het clubhuis af te ma-
ken. De kapotte beamer zal vervangen worden.
- We zoeken nog steeds een bestuurslid ac-
commodatie. 
- HRR heeft een LinkedIn account . Dit is een 
geschikt medium of te kijken of er kandidaten zijn 
voor vrijwilligersfuncties binnen onze club.
- Toon heeft een document geschreven n.a.v. 
de twee werkgroepbijeenkomsten uitbreiding 
clubhuis. Er wordt een bijeenkomst gepland met 
de werkgroepleden zodat zij hierop reactie kun-
nen geven.

De volgende bestuursvergaderingen staan ge-
pland voor 2 november en 14 december.

UITNODIGING
voor de Algemene Ledenvergadering van The Hague Road Runners,

maandag 24 oktober 2011 om 20.30 uur

Voorlopige agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Definitief vaststellen van de agenda

3. Ingekomen stukken en evt. mededelingen

4. Notulen vorige ALV d.d. 18 april 2011

5. Presentatie beleidsvoornemens van bestuur 2012

6. Presentatie begroting 2012

7. Presentatie beleidsvoornemens Commissies 2012

8. Verkiezing bestuursleden:- aftredend Voorzitter: Toon de Graauw (herkiesbaar)

9. Uitreiking speldjes voor 25 jarig lidmaatschap

10. Rondvraag

11. Sluiting algemene ledenvergadering door de voorzitter

Tot aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen leden voordrachten schriftelijk indie-

nen bij de secretaris. Elke voordracht van een kandidaat moet ondersteund worden door ten-

minste 10 stemgerechtigde leden en voorzien zijn van een door de kandidaat ondertekende 

verklaring dat met de kandidatuur wordt ingestemd.

Leden hebben het recht voorstellen voor de agenda te doen van de algemene ledenvergade-

ring. Zij dienen schriftelijk een voorstel in tenminste 1 week voor de algemene ledenverga-

dering bij het secretariaat van HRR. Over punten die niet op de agenda zijn geplaatst kan de 

algemene ledenvergadering wel spreken maar geen beslissing nemen.

Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering, kunt u toch meestemmen via een vol-

macht (verkrijgbaar in het clubhuis vanaf 11 oktober). Maximaal drie volmachten per lid is 

toegestaan.

Vanaf diezelfde datum zullen tevens de begroting 2012 en de notulen van de ALV d.d. 18 april 
2018 in het clubhuis verkrijgbaar zijn. Op  aanvraag kunnen deze stukken door het secretari-
aat worden toegezonden.
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Veranderingen in de barcommissie
Door: JanWillem Six, voorzitter barcommissie

De laatste maanden is er op de achtergrond in 
de barcommissie het een en ander veran-

derd. Al enige tijd was er een vacature voor de 
voorzitter en ook had Ineke Gillet aangegeven 
na vele jaren de indeling van het barrooster en 
het rondsturen ervan verzorgd te hebben, dit 
te willen overdragen. In de praktijk betekende 
dit dat gedurende een lange periode de andere 
commissieleden, Marijke den Dulk, Marike Korte-
rink, Willem Maasland, Ruud van Groeningen en 
Cees Crielaard de taken overnamen. Inmiddels 
is de barcommissie weer op sterkte. Barbara van 
Gessel verzorgt de barroosters en ondergete-
kende heeft de werkzaamheden van de interim-
voorzitter Cees overgenomen. We gaan een 
interessante tijd tegemoet, waarin vele activitei-
ten uit voorgaande jaren weer opnieuw zullen 
plaatsvinden en waarin een aantal onderwerpen 
hernieuwde aandacht krijgen.

Een ervan is het verantwoord alcoholgebruik. De 
reden hiervoor is niet dat onze leden onver-
antwoord alcohol zouden consumeren, maar 
heeft wel te maken met de regelgeving op het 
gebied van alcoholgebruik binnen sportvereni-
gingen. Om eventuele ongerustheid direct weg 
te nemen: Iedereen kan in de toekomst gewoon 

blijven bestellen zoals in het verleden gebruike-
lijk. Wel betekent dit dat de barmedewerkers een 
“opfrisinstructie” krijgen. In het verleden is dit 
ook al eens gebeurd, maar door het verloop in 
de achterliggende jaren en door de vele nieuwe 
aanmeldingen heeft nog maar een klein deel van 
onze huidige barmedewerkers deze instructie 
ooit gevolgd.

Velen zijn er mee bekend, maar mocht je een 
leuk idee hebben en iets voor de vereniging 
willen organiseren: In de Bestuurskamer liggen 
evenementenformulieren in het bakje van de 
Barcommissie. Hierop kun je aangeven wat de 
bedoeling is en welk soort ondersteuning vanuit 
de club je eventueel nodig hebt (beschikbaarheid 
clubhuis, gebruik clubmaterialen, extra consump-
ties en drank, barbezetting, enz)

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, 
schroom niet om ons aan te schieten.
Met dank aan alle barmedewerkers voor hun 
inzet in de afgelopen periode, wenst de bar-
commissie alle leden ook in de toekomst weer 
een gezond herstel na de trainingen toe met 
voldoende koolhydraten en mineralen (consump-
ties binnen twee uur na de training bevorderen 
het herstel, zie http://sport.infonu.nl/overige-
sport/47840-herstel-na-inspanning.html )

Van de Technische Commissie
Door: Paul Slijpen, voorzitter

• Jan Koning is om persoonlijke redenen per 1 
juli gestopt als trainer. Roel Gort neemt het trai-
nerschap van de groep waar. Aan een definitieve 
oplossing wordt gewerkt.

• In oktober beginnen enkele clubgenoten 
aan de opleiding voor looptrainer, georganiseerd 
onder de vlag van de KNAU. Het is van belang dat 
het trainerscorps, dat het cement van de club 
vormt, wordt voorzien van nieuw bloed. Als een 
clublid interesse heeft in het trainerschap en wil 
weten wat wij van een trainer verwachten en 
hoe de opleiding in elkaar steekt, dan kan hij of 
zij Izaak Luteijn of een van de andere TC-leden 
aanschieten.

• Er wordt gewerkt aan het verbeteren van 
de instroom en de doorstroom van de atleten. 
De verdeling van de lopers over de groepen is 
vatbaar voor verbetering.

• Binnenkort zal de TC aan het bestuur een 
advies uitbrengen over de aanschaf van een elek-
tronisch tijdregistratiesysteen (chips en matten).

• De TC probeert het deelnemen aan wed-
strijden te stimuleren. Dat geldt vooral voor de 
evenementen die de vereniging zelf organiseert 
zoals de 1 van de 4-lopen weg en cross, de time 
trials en the SDU Royal Ten in mei. Ook geldt dit 
voor de CPC en het Zorg en Zekerheid-circuit. Zie 
de aankondigingen op de website.

• Lisa Romijn, Toon de Graauw en anderen 
hebben individuele evaluatiegesprekken gevoerd 
met de trainers. Het bestuur en de TC hebben 
kort geleden een samenvatting van de gesprek-
ken en een lijst met mogelijke aktiepunten 
besproken. Eind oktober is er een middag met 
trainers, bestuur en TC over dit onderwerp. Daar-
naast is er ook tijd voor een sportieve activiteit 
en we sluiten af met een “trainerscafé”.

• En last but not least: de beginnerscursus 
2011 is inmiddels begonnen onder leiding van 
Robert Ficker en Jan Baelde (maar dat wist 
iedereen natuurlijk al lang). Het is een belangrijk 
project voor de vereniging. Als U dit leest is een 
deel van de 12 weken alweer verstreken. 

Hallo medelopers,

Voor degene die het nog niet wisten: Ik heb 
3,5 maand in het ziekenhuis gelegen en in 

het revalidatiecentrum verbleven. Ik heb een 
buismaag gekregen, omdat ik kanker had in 
mijn slokdarm. Een buismaag is het vervangen 
van de slokdarm en een deel van de maag. De 
slokdarm en het deel van de maag wat niet 
gebruikt kan worden om de slokdarm te ver-
vangen zijn verwijderd. De rest van mijn maag 
zit nu waar de slokdarm normaalgesproken 
zit. Na deze operatie heb ik fistels (openingen 
die kunnen ontstaan bij een operatie), een 
longontsteking en een longembolie gekregen. 
Later kreeg ik nog een ileus (knoop in je darm). 
Voor beide gevallen heb ik een operatie moe-
ten ondergaan. Dus ik ben in 3,5 maand 3 keer 
geopereerd.

Ik ben blij dat het met mij nu veel beter gaat. Alleen mijn voeten leveren nog wat problemen op 
omdat de zenuwen niet goed werken. Eén voet staat scheef. Dus het zal voorlopig lopen worden 
in plaats van hardlopen. Het slikken en eten gaat goed. Ik ben van 83 kg voor de operatie naar 
67 kg na 2,5 maand afgevallen. Nu weeg ik weer 78 kg. En gelukkig zie ik er beter uit dan op een 
foto met al die slangen in en rond mijn lichaam. 

Ik heb deze periode o.a. kunnen doorstaan door alle kaarten die ik ontvangen heb en de bezoe-
ken in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum. Ik ben bij 210 kaarten gestopt met tellen.
Ik wil via de Hot Road Review iedereen bedanken voor het bezoek aan het ziekenhuis en het 
revalidatiecentrum en de kaarten en e-mails die ik ontvangen heb.

Ik zie jullie op de club.

Ruud Noordman
Als de trainer van huis is….

Door: Birgitta van Elferen 

Een gevoel van vrijheid daalt elk jaar neer over 
de groep van Ed. Het hoeft even niet: zand, 

heuvels, estafettes. We zijn vrij om te kiezen wat 
we doen, waar en hoe. Echter, als Ed weer terug 
is met vernieuwde energie (en een paar onsjes 
zwaarder), dan  gloort de Vlietloop en worden 
snelle tijden verwacht. Geen relaxte vakantietrai-
ningen voor ons, helaas !
Vanuit de lopersgroep zijn er altijd wel een paar 
te porren om een training in elkaar te draaien. Zo 
leefden Leo, Patty, Ruud en ondergetekende zich 
uit om de maandag- en woensdagavonden te vul-
len met Ed-waardige parcourtjes. Maar wel met 
een twist want een beetje eigenwijs zijn we na-
tuurlijk wel!

Democratie in een hartslag
De eerste training was zowaar democratisch. Via 
stemming werd besloten een rustig duurloopje 
richting strand te maken. Tja, als korte afstand 
groep is dat strand soms net even te ver. Maar 
deze keer was het lekker uitwaaien en genieten 
van de frisse zeelucht.

Schema’s en hartslagmeters zijn ook van die din-
gen die niet tot onze dagelijkse kost behoren. 
Zo organiseerde schaatstrainer Leo een pittige 
training waarbij onze hartjes tot hoge snelheden 
werden opgevoerd. Elkaars pols tellend - wat niet 
meevalt als je staat uit te hijgen - kwamen erach-
ter dat het met onze conditie nog niet zo slecht 
gesteld was.

Yes drillsergeant!!!
Daarmee natuurlijk niet Ruud bedoelend die op 
zoek ging naar de parcourtjes waar we normali-
ter alleen  in de donkere wintermaanden komen. 
Een lange training op harde ondergrond was een 
welkome afwisseling na al die schoenen vol zand 
die we normaliter mee terug nemen naar het 
clubhuis.
Als klap op de vuurpijl kregen we een bootcamp-
training van Patty. Vooral de buik- en armspieren 
kregen het te verduren. Middels diverse oefenin-
gen  bleken springtouw, gewichtjes en de zwaarte-
kracht eenvoudige maar afdoende hulpmiddelen 
om een pittige training samen te stellen. Spierpijn 
op vreemde plaatsen deed sommigen nog lang te-
rugdenken aan deze afsluitende training. 

Fit, getraind en klaar voor het nieuwe seizoen trof 
een uitgeruste Ed zijn groepje aan. De geruchten 
gaan dat we volgend jaar vier weken vrijheid krij-
gen. Dat gaat helemaal goed komen, beloofd!

Elk jaar verdwijnt Ed, als  een variatie op de eenzame cowboy, aan de horizon. Drie 
weken vakantie op Texel waar de BBQ niet stopt met branden en de wodka rijkelijk 
vloeit. Door schade en schande wijzer  geworden, is het geen dansen geblazen voor 
zijn atleten. Een korte impressie van de achterblijvers.
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The Ben Nevis RaceDe hoogste, steilste en ruigste fell race in 
Groot Brittannië is ongetwijfeld de Ben 

Nevis Race. De 'Ben', zoals hij kortweg wordt 
genoemd, ligt vlakbij Fort William, een niet zo 
interessant plaatsje aan de Westkust in Schot-
land. Het regent en waait er bijna altijd, zeker op 
de top van de 1343 meter hoge berg. Ondanks 
of juist dankzij dit gegeven is het een klassieker 
die iedere fell runner minstens één keer gedaan 
moet hebben.
Het aantal deelnemers is gelimiteerd op 600 en 
je moet er in februari dan ook als de kippen bij 
zijn als de inschrijving opent. Mijn schoonzoon 
Tim Kliphuis en ik hadden de inschrijving via een 
vriend van Tim in Schotland geregeld en Jaap 
Karelse had op tijd een spoedbrief (ja ja, dat gaat 
daar nog steeds met tante pos) met een aantal 
ponden gestuurd, zodat we ons eerste succes al 
binnen hadden.
Vanwege de drukke werkzaamheden van de twee 
jongsten hadden we besloten er een uit-en-thuis 
van te maken. Donderdagavond 1 september 
zaten we op de boot naar Hull om maandag-
ochtend 5 september alweer terug te zijn bij de 
haven van Europoort. De rit van bijna 600 km van 
Hull naar Fort William deden we met Jaaps auto, 
vrijdag heen en zondag weer terug. Je moet er 
wat voor over hebben...

De race
Om een indruk van de race te krijgen raad ik je 
aan om nu eerst maar even op youtube te kijken 
en te zoeken op 'Ben Nevis Race 2009'. Welis-
waar is dat niet onze wedstrijd maar de omstan-
digheden in dat jaar waren vergelijkbaar met nu 
en de cameramensen van Fellephant hebben een 
paar spectaculaire shots weten te nemen. Kijk 
gerust 2 of 3 keer om goed door te hebben wat 
er precies gebeurt en lees dan verder.
Het parcours begint ca. 1,5 km vlak over een as-
faltweg. Dat mag dan misschien het voordeeltje 
bieden om lekker te kunnen inlopen, in je ach-

terhoofd weet je dat je die helling tòch op moet 
en derhalve des te minder kilometers hebt om 
het hoogteverschil van ruim 1300 m te overbrug-
gen. Vervolgens gaat het over het wandelpad de 
berg op. Nog steeds is dit 'te doen', ze hebben 
er bij de aanleg van dit pad blijkbaar goed voor 
gezorgd dat je als wandelaar de top via een 
omtrekkende beweging kunt bereiken. Maar een 
kilometertje verder is het gedaan met de pret. 
Het nu verder zigzaggende pad laten we voor wat 
het is en we gaan rechtstreeks omhoog over iets 
wat in de verte wel op een pad lijkt, maar wat 
in feite slechts een verzameling meer of minder 
vaste stenen en gruis is. Enkel en alleen omdat 
iedereen daar overheen gaat doe ik het ook. Een 
snelle blik omhoog doet mij echter beseffen dat 
elke, maar dan ook elke, verantwoordelijkheid 
om je hieraan bloot te stellen ontbreekt. Op de 
kaart hebben we later uitgezocht dat we van 
hoogtelijn 500 m naar die van 1050 m klimmen 
over een afstand van niet meer dan 1 km; een 
stijging van ruim 50%!

Regen en mist
Het weer werkt ook al niet mee. Was het bij de 
start nog gewoon grijs en miezerig, bij het begin 
van dit klauterwerk verdwijnen we in de mist. 
Tja, de wolken hangen hier nu eenmaal rijkelijk 
rond de bergtoppen, maar dat het zicht geredu-

ceerd wordt tot 20 (twintig) meter had ik niet 
verwacht. Voor mij zie ik nog wat vage schimmen 
en doe mijn best daar niet te ver achter te raken. 
Te dichtbij is echter ook niet verstandig want re-
gelmatig rollen de los getrapte stenen voor mijn 
benen langs. Regenen doet het met tussenpozen 
ook, maar gelukkig waait het nauwelijks. Ook de 
temperatuur is voor hardlopen nog best geschikt, 
waaruit blijkt dat alles toch maar weer relatief is.
Niet relatief is de vermoeidheid die zich gestaag 
en onomkeerbaar in de benen ontwikkelt. Ook 
vanwege de glibberigheid van de stenen is het 
al gauw een paar stappen doen, even stilstaan 
om omhoog te kijken - waarbij de nog aanwe-
zige moed verder in de schoenen zinkt - en dan 
maar weer verder omhoog. Eindeloos. Ik had me 
voorgenomen om niet te vaak op de hoogteme-
ter te kijken, maar waar dat eerst nog lukte met 
tussenpozen van 100 meter stijging wordt dat 
steeds vaker 50 meter. Je handen zijn nodig om 
je balans te bewaren, maar dan moet je ook nog 
oppassen dat je ze niet openhaalt aan de soms 
scherpe randen van de stenen. Dan ineens hoor 
ik achter de rotsen een oorverdovend lawaai en 

vraag me af wat dat nu weer is. Steekt er plotse-
ling een storm op, zoals ik dat in de verhalen al 
zo vaak heb gehoord? Het blijkt een woest naar 
beneden komende bergstroom te zijn die we, 
ten koste uiteraard van doorweekte voeten, over 
moeten springen. Het wordt nu toch ook wel wat 
kouder.

Dan hoor ik plotseling geklap en zie de mensen 

voor mij stilstaan en zelfs een stapje opzij doen. 
Daar dendert met een snelheid van naar ik 
schat zeker 20 km per uur de eerste loper naar 
beneden. Alweer op de terugweg! Ik zie op mijn 
hoogtemeter dat ik nog lang niet op de top ben, 
hoe is het mogelijk dat die toppers dat zo vlug 

kunnen. Bij iedere stap, of liever gezegd sprong, 
omlaag landen ze op een steen waarvan ze vol-
gens mij nooit kunnen weten hoe vast die ligt. Ik 
zie ook rondom hen stenen naar beneden rollen 
maar gek genoeg vallen die acrobaten zelf niet.  
Het lijkt wel de ballenbak waar peuters vrijelijk 
in kunnen springen, zo springen deze atleten in 
de steenhopen. De eerste ligt trouwens een heel 
stuk voor en later lezen we dan ook bij de uitslag 
dat deze Finlay Wild (27) zijn winnende tijd van 
vorig jaar verbeterd heeft met maar liefst 6 
minuten en met 1:29:21 nog maar 4 minuten 
boven de absolute recordtijd van Kenny Stuart 
uit 1984 (!) is gebleven.

Met dit soort moedeloos makende gedach-
tes strompel en worstel ik verder naar boven, 
wanhopig uitziend naar het moment dat, zoals ik 
van de kaart weet, het terrein enigszins gaat af-
vlakken. En ja hoor, eens is het dan zover en kan 
ik zowaar weer een beetje draven. Gek genoeg 
blijk ik daar ook nog energie voor te hebben en 
kan ik bij een paar andere lopers blijven. De top 
komt na precies 2 uur (dan zijn er inmiddels al 
een stuk of 80 gefinisht) en na controle van mijn 
nummer kan ik aan de terugweg beginnen. Wat 
ziet die er anders uit! Geen enkel herkennings-
punt van de heenweg ten gevolge van de dichte 
mist. Maar gelukkig had ik de koers goed inge-
prent en geleid door mijn polskompas weet ik 
de route goed te vinden. Zelfs ontstaat er weer 
enig tempo, wat natuurlijk ook wel de bedoeling 
is bergafwaarts. Een paar andere lopers hebben 
kennelijk meer moeite met de navigatie en lijken 
mij te volgen; goed voor het zelfvertrouwen!

Klipgeiten
Maar denk nu niet dat de race gelopen is. Zelf 
tuinde ik er ook weer bijna in: de afdaling is niet 
makkelijker dan de beklimming. Helemaal niet 

als het weer steil wordt; ik ben geen acrobaat en 
zal dat niet worden ook. Heel voorzichtig ga ik 
omlaag om niet uit te glijden en allerlei verwon-
dingen op te lopen, zodat iedere Schot mij links 
en rechts inhaalt. De spanning in de bovenbenen 
bouwt zich weer op maar je kunt niet rusten! En 

Zoals we van hem gewend zijn, is Willem van Prooijen altijd op zoek naar nieuwe 
ervaringen. Dit keer stond de meest uitdagende trailrun van Groot Brittannië op de 
agenda. Een verslag van steile hellingen,menselijke klipgeiten, glibberpartijen en 
gehavende lichamen.

Door: Willem van Prooijen

'Regelmatig rollen de losgetrapte 
stenen voor mijn benen langs'
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dan komt het moment waar iedereen mij 'lekker' 
mee heeft gemaakt en wat je ook op bovenge-
noemd youtube filmpje kunt zien: de grashelling.
Blijkbaar kan het altijd nòg steiler. De organisa-
toren van de race hebben bij de weg omhoog 
op een bepaald stuk net niet de kortste route 
kunnen uitstippelen omdat die over een paar 
honderd meter gras gaat waar je simpelweg niet 
tegenop kùnt. Maar omlaag nemen we die wel! 
Ja wat is hiervan te zeggen. Met lopen heeft 
dit nu echt helemaal niets meer te maken. Er 
lopen op de Ben Nevis helaas geen schapen, dus 
dit gras is lang en door de voorgaande lopers 
geheel plat gelopen. Nat en spiegelglad. Je hebt 
geluk als je je stap in een uitgesleten kuiltje kunt 
zetten, maar de meeste keren glibber je naar be-
neden. Ook al heb je het hoogste noppenprofiel 
onder je fellschoenen, je landt ettelijke keren op 
je achterste en glijdt dan makkelijk enige meters 
omlaag. De modder spettert om je oren en de 
onzichtbare stenen schrammen je handen, kuiten 
en knieën. Jaap droeg vanwege voetproblemen 
zijn beter zittende wegschoenen, maar die heeft 
het dan ook geweten. De striemen over zijn kont 
bezorgden hem de volgende dag een onaange-
name lange zit in de auto!
Het meeste last heb ik van mijn hoofd: ik word 
met het klimmen der jaren namelijk snel duizelig 
en merk dat ik door het vallen, draaien en snel 
weer opstaan onzeker in mijn bewegingen word 
en de coördinatie dreig te verliezen. Aan het eind 
van de helling wordt het spannend: ik zie onder-
aan een bergstroom lopen maar de oever is zeker 

2 meter verticaal uitgesleten. Ik klamp me zo 
goed mogelijk ruggelings aan de helling vast en 
spring het laatste stuk, midden in het stromende 
water, godzijdank zonder uit te glijden. Spoel 
even mijn handen af en zie dat ik alweer bijna 
op het 'gewone' pad ben. Maar o, wat zijn mijn 
benen slecht. Ik kan er nauwelijks nog op lopen. 
Ik word nu door iedereen ingehaald, maar het 
kan me niet meer schelen. De finish halen is het 
enige dat telt. Het pad, dat in mijn herinnering 
van de heenweg een oase had moeten zijn, is een 
voortdurende kwelling voor benen en voeten. 
Als ik maar niet val, zo houd ik me voor. Gelukkig 
gebeurt dit ook niet en uitgeput bereik ik weer 
het toegangshek dat me nu naar het asfaltweg-
getje leidt.

Tarmac Hell
Als je niet beter zou weten dan denk je op dat 
moment 'het is gepiept'. Maar ook daar hadden 
mijn vrienden aan de overkant me al voor ge-
waarschuwd: je benen zijn er totaal niet geschikt 
meer voor. Niet voor niets heet het in het filmpje 
de 'Tarmac Hell". Tot mijn geluk komt daar 
echter ineens Jaap opdoemen. Hij was al zo'n 3 
kwartier eerder gefinisht en komt mij ophalen. 
Ik vergeet hoe ellendig ik me voel en draaf de 
laatste kilometer dapper met Jaap mee, die me 
geen moment met rust laat. Als ik het sportveld 
zie, beginnen mijn benen me echt in de steek te 
laten maar het is niet ver meer. Behalve dat het 
veld nog voor driekwart rond moet. Mijn benen 
voelen als pap maar met mijn laatste restje wils-

kracht weet ik toch nog enige vaart te behouden 
en bereik de finish. Wat een belevenis.

Gek genoeg begin ik 's avonds toch al weer aan 
volgend jaar te denken.

Tot slot de resultaten. Jaap 276e in 2:31:18. Tim 
357e in 2:42:51. Willem 470e in 3:20:36. 480 
finishers en 10 opgevers. De overige inschrijvers 
kwamen niet opdagen.

Wateringse  
  Veldloop
Door: Manuel Pastor Fernandez

Kijkend op de hardloopkalender voor een 10 
kilometer race die binnenkort plaats zou vin-

den, kwam ik bij toeval de Wateringse Veldloop 
tegen. Op een zondag, op een fatsoenlijke tijd en 
in Den Haag. Precies wat ik zocht! 
Bij inschrijving vroeg ik mijn collega uit India, 
die hier voor een aantal maanden verbleef, of 
hij misschien mee wilde doen aan de 5 km loop. 
Om zo de adrenaline van een race, de startlijn en 
vooral de trotsheid te ervaren als je de finish be-
reikt. Dit was een volledig nieuwe ervaring voor 
hem. Hij vond het een erg goed idee! 

Toen ik die mooie lente-ochtend wakker werd, 
nam ik de tram en ging op weg naar dit voor mij 
nieuwe gedeelte van Den Haag. Toen ik uit de 
tram stapte, zag ik meteen de vrijwilligers van de 
organisatie die de deelnemers begeleidden bij 
het afhalen van de nummers en naar de startlijn. 
Het parcours was voor mij volledig onbekend, 
maar Nederland kennende, verwachtte ik geen 
steile hellingen (de Verboon Beach Challenge in 
Kijkduin is daarop een uitzondering!). 
Het parcours was snel, breed en gemakkelijk, 
met een uitgelaten publiek langs de zijlijn dat ons 
toejuichte en genoot van de race. Ik wilde mezelf 
niet forceren om een persoonlijk record te berei-
ken, maar door het fijne parcours voelde ik me 
erg zelfverzekerd en ben ik er bijna in geslaagd! 

Het was een mooie loop! Het parcours was goed, 
de organisatie prima, kleedkamers en douches 
waren goed geregeld, medaille bij de finish ... en 
een flesje water! Ik miste het sportdrankje, maar 
voor 5 euro inschrijvingskosten hadden we al een 
heleboel gekregen. En het beste was, om na de 
finish, met de welverdiende medaille om je nek 
en een grote glimlach op je gezicht, lekker op het 
gras te zitten en te genieten van de live muziek 
en vele andere activiteiten (met name voor de 
kinderen)!  
Mijn Indiase collega vond het een geweldige 
ervaring en zal deze zeker meedelen aan de 
andere kant van de wereld. Ik doe volgend jaar 
weer mee!

HRR's wandelende takken

Wist je dat: 

• Er bij de HRR 3 soorten wandelgroepen zijn
• Er een sportief-wandelgroep, een lange af-
standsgroep en een nordic-walkinggroep is
• Wij 1 tot 6 keer per week kunnen trainen
• Sportief wandelen/nordic walking een ideale 
manier is om je conditie op peil te houden of te 
brengen
• Je bij de sportief wandelgroep en/of nordic-

Binnen onze vereniging is hardlopen niet de enige bezigheid. Terry Roel geeft 
inzicht in de organisatie van het wandelen.

De grote wedstrijden zijn bijna achter de 
rug. De dagen worden korter. Toch biedt 

het winterseizoen tal van leuke, meer klein-
schalige evenementen om lekker te blijven lo-
pen of jezelf te testen.
 
De 1 van de 4 lopen
De atletiekverenigingen Haag, Sparta, Koplo-
pers en HRR organiseren ieder jaar zowel een 
reeks lopen op de weg als een reeks crossen. 
De wegwedstrijden gaan dit jaar het 26e sei-
zoen in. Start is op zaterdag 8 oktober 2011 bij 
Haag atletiek. Gekozen kan worden voor de 5 
of 10 km. De 1e cross is  9 dec op Duinrell. Ook 
bij de cross is er een korte en lange afstand.  

Zorg- en zekerheidscircuit 2011-2012
Dit bij veel leden reeds bekende circuit gaat 
zijn 17e seizoen in. Het circuit is gestart in 
Leiden en de Bollenstreek. Na een uitbrei-
ding met Uithoorn enige jaren geleden staat 

dit jaar ook uitbreiding met een 8e loop 
(in Mijdrecht, de Zilveren Turfloop) op de 
agenda. Deze loop vormt ook de start van het 
nieuwe seizoen en wel op zondag 6 november 
2011. Gekozen kan worden uit de afstanden 
5, 10 of (minimaal) 15 kilometer. De lopen 
zijn redelijk kleinschalig, waardoor de sfeer 
gemoedelijk is.

De meeuwen- en makrelenloop
Ook deze loop mag zich verheugen in een 
grote populariteit. Niet alleen om de leus die 
wordt gehanteerd: ‘De M&M-loop gaat altijd 
door’! Ook al striemt de hagel je tegemoet 
of ligt er een dik pak sneeuw. De route gaat 
grotendeels over het strand (voorbij Kijkduin 
en terug). Na afloop worden de lopers ge-
tracteerd op erwtensoep en een lekkerbekje. 
Bovendien krijgt iedereen een makreel mee 
naar huis. Dit editie van dit jaar is op zaterdag 
17 december.

Door: Terry Roel

walkinggroep op donderdagavond en zaterdag-
ochtend altijd welkom bent
• De trainers sportief wandelen/nordic walking, 
Carla en Terry, altijd weer leuke paadjes weten 
te vinden
• Iedereen sportief kan wandelen/nordic wal-
king, zo niet, dan kun je het leren
• Wij in januari een introductiecursus sportief 
wandelen/nordic walking geven?

Wedstrijd kalender

Oktober
8  Haagse Tien (1 v/d 4), Den Haag (5 of 10 km)

15 Discoveryrun, Harwich (VK) (5 of 10 km)

16 Marathon Amsterdam (42,2 of 21,1 km)

29/30 Droomtijdloop, Delft (21,1 km)

November
6 Zilveren Turfloop (Z&Z), Mijdrecht (5, 10 of 15)

6 Berenloop, Terschelling (42,2 of 21, km)

20  Zevenheuvelenloop, Nijmegen (15 km)

26 Meijendelloop, Wassenaar (25 km)

27 Duinrelcross (1 v/d 4), Wassenaar

December
4 Ter Speckeloop (Z&Z), Lisse (5, 10 of 15 km)

11 Kopjesloop (1 v/d 4), Delft (5 of 10 km)

17 Meeuwen & Makrelen, Scheveningen (16,1 km)

18 Clingendaelcross (1v/d ), Wassenaar

26 Kerststrandloop, Den Haag (5 of 10 km)

27 Derde Kerstdagloop, Arnhem (7, 14 of 21,1 km)

31 Oliebollencross (1 v/d 4), Delft
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Het  wit voor ogen zien tijdens de zwarte marathon

Maar hoe gaat dat:  de datum komt dichterbij, 
ik moet toch eigenlijk wel wat meer trainen 

maar ‘verplichtingen’ op werk en thuis moedigen 
daar niet toe aan. En ben ik er dat weekend mid-
denin de zomer eigenlijk wel?  Het evenement zal 
bovendien elk half jaar gaan plaatsvinden dus ik 
kan mijn debuut toch best wel even uitstellen? 
Maar dan kom ik zes weken voor de grote dag 
organisator en vroegere schoolmaat Dick van 
der Klei tegen bij de vlakbij het HRR-clubhuis ge-
situeerde Albert Heijn op de Place des Invalides. 
Anekdote over Dick en zijn schooltijd van 30 jaar 
terug: Op het Maerlant Lyceum schreef hij een 
eindexamenscriptie voor geschiedenis die als 
proefschrift niet had misstaan. Hij kreeg daarvoor 
een 9 in plaats van een 10 omdat het ‘wel wat 
lang was geworden’. Dick zou beslist leerling van 
de eeuw zijn geworden, ware het niet dat onze 
huidige minister-president (en historicus….) een 
paar jaar later op dezelfde school zijn opwachting 
maakte. Enfin, nu is Dick geschiedenis aan het 
schrijven met wederom iets dat ‘wel wat lang is’, 
een marathon van Scheveningen naar Noordwijk 
vice versa. Dick vertelt me enthousiast over de 
voorbereidingen van de eerste zomereditie, ook 
over de zorgen die hij heeft, bijvoorbeeld dat je 
aardig kan kwartetten met het aantal benodigde 
vergunningen. 

Maar ik ben ineens heel resoluut. Nog voordat ik 
de diepvriesspullen thuis zijn ingeruimd heb ik me 
ingeschreven. Hier moet ik bij zijn! 

Op 10 juli om half 4, een uur voor de start, par-
keer ik mijn fiets op Groenendaal. Wat een fantas-
tische ongedwongen sfeer tref ik aan! Lekker even 
een kop thee drinken met bekende en onbekende 

lopers. En ja, je wisselt van die standaardvragen 
met elkaar uit zoals: ‘Waar liep jij je  laatste ma-
rathon?” En van die heerlijke niet-standaardant-
woorden: ‘de laatste gewone is al weer een tijdje 
terug maar ik heb de 120 op Texel gedaan en ben 
net nu terug uit Zwitserland van een ultra”.

Steeple Chase
En voor ik er erg in heb, mogen we weg: vanaf het 
ecoduct, langs de duinrand en dan, jawel volgt 35 
kilometer gegarandeerd strandplezier. Zoals al-
tijd probeer ik zo dicht mogelijk langs het water 
te lopen. Dat betekent deze keer tevens dat ik de 
vrijwillige keuze maak voor een soort van steeple 
chase. Maar waar je op de baan elke vierhonderd 
meter de bak met water tegenkomt ligt de fre-
quentie op het strand op enig moment aanzienlijk 
hoger. Eerst spring ik dapper over de geultjes heen 
maar weldra worden ze breder. Of werden mijn 
benen vermoeider??. Met drijfnatte schoenen als 
gevolg, ach ja.  Ik stel al snel vast dat (tenminste) 
twee lopers de tocht blootsvoets afleggen. Zou 
misschien ook een optie zijn geweest. Opvallend 
trouwens hoe die er de vaart inhouden.

Al met al is het strand heel behoorlijk te belopen, 
dat had ik niet verwacht. Precies 2 weken eer-
der op dezelfde tijd liep ik immers met Jos Koot 
een soort van generale tot Katwijk. Toen was het 
weliswaar veel te warm en er stond geen zuchtje 
wind, maar het strand was ook toen breed. Dus 
meende ik dat het met de draaiing van de maan 
om de aarde en zo, nu precies andersom zou zijn. 
Nee dus. Ik zal destijds niet goed genoeg opgelet 
hebben in de aardrijkskunde en natuurkundeles-
sen. En het is wel erg lang geleden. Enne….. ik ben 
wat minder slim dan Dick natuurlijk….
Over Dick gesproken: die liep tot Katwijk bij mij 
in de buurt. Het is toch geen echte man, consta-
teerde ik verbaasd. Want wat kan die jongen mul-
titasken! Tijdens het lopen was hij namelijk ook 
nog eens voortdurend aan het bellen en aan het 
fotograferen. 

Bij Wassenaar vindt na 10 kilometer het tweede 
van in totaal 7 drankrituelen plaats. Een vriend 

van een vriend van een vriend van me, die er even 
bij is gaan staan herkent me: ‘Kooij, ik wist niet dat 
jij marathons liep! Je zweet veel meer dan al die 
anderen. Weet je zeker dat dit wel gezond voor je 
is??’ Glimlachend meld ik dat zekerheden schaars 
zijn in het leven maar dat ik me van mijn eerste 
31 marathons alleen maar beter was gaan voelen. 
Dus dat ik ook nu de resterende 30 kilometer vol 
vertrouwen tegemoet zie.
 
Ik vervolg mijn tocht. Een oudere vrouw stapt, 
terwijl ik nog steeds langs de waterlijn loop, vlak 
voor Katwijk poedelnaakt (mag dat eigenlijk wel in 
die gemeente?) uit het water. Nee,  helaas, aan de 
esthetische kwaliteit van de tocht levert ze geen 
positieve impuls. Op het strand van Katwijk is het 
druk. Mijn herinneringen gaan terug naar eerdere 
gelegenheden dat ik hier liep. Twee weken gele-
den nog, maar ook tijdens de onvolprezen halve 
marathon van Katwijk. Ter hoogte van de witte to-
ren door het mulle zand naar boven….. Mooi was 
die tijd! In september maar weer eens meedoen? 
Voor mijmeren is er genoeg tijd als je vier uur aan 
het draven bent. En over mul zand gesproken…….
de uitlaat van de Oude Rijn nadert, dus dat be-
tekent over het brede strand tussen de badgas-
ten door en steeds verder tussen de zandkorrels 
wegzakkende enkels. Maar als beloning wacht 
opnieuw verfrissende AA, water en banaan. Ik 

neem van alles wat. Geen gegeven paarden in de 
bek kijken!
En dan door voor de laatste ‘heen-etappe’. 
Het machtige Noordwijkse  bouwwerk Huis ter 
Duin komt verrassend snel dichtbij. Maar dat een-
maal gepasseerd hebbende duurt het toch nog 
even voordat het keerpunt wordt bereikt. Daar 
meld ik me uiteindelijk na 1 uur en 58 minuten. ‘Je 
bent dan nog niet helemaal op de helft’, echoot 
de stem van route- en rekenmeester Isaac Luteijn 
in mijn hoofd. Want ja, we waren gestart bovenop 
het ecoduct maar hebben straks als toetje toch 
echt nog de afdaling naar het HRR-clubhuis te-
goed. Enfin, dat duurt nog (minstens) 2 uur.

Andere obstakels
Eenmaal de andere kant oplopend voelt het aan-
gename briesje tegenwind letterlijk verfrissend. 
Wel merk ik dat de steeds lager staande zon in 
toenemende mate gaat schitteren. Zo af en toe 
loop ik even met mijn ogen dicht. Eén keer iets te 
lang, want als ik mijn ogen open, blijk ik net op tijd 
te zijn om een zijwaartse beweging te maken ten-
einde aan een frontale botsing met een labrador 
te ontsnappen. En dan loopt opeens ‘runoholic’ 
Martin van de Bijllaardt naast me, hij was op het 
strand aan het wandelen met vrouwlief en zag op-
eens dit ‘loopje’. ‘Volgend jaar doe ik ook mee!’ 
meldt hij vol overtuiging. Maar hij kijkt net iets be-
denkelijker wanneer ik vertel dat hij dan al gelijk 
na de jaarwisseling zijn opwachting mag maken.
Het weerzien met de bemann(vrouw)ing van de 
drankposten is elke keer buitengewoon hartelijk. 
Ik neem gaandeweg iets langere pauzes. Over 
de psychologische grens van 4 uur (2 keer kwam 
ik er al boven, in Hong Kong -maar oei wat was 
het daar warm-  en langs de Zeeuwse Kust, maar 
wat was die loodzwaar met storm, strekdammen 

en steeds langere trappen!) moet ik maar niet te 
moeilijk doen. Zo denk ik er ook over als ik het 
strand in Scheveningen verlaat. Voor het eerst in 
mijn leven ben ik blij met de foeilelijke hoge flat-
gebouwen aan de Zwolse Straat. Want heerlijk……
schaduw!  Ik besluit rustig even te wandelen. En 
weer tref ik een labrador, deze keer geschiedt de 
passage geheel ordelijk. Ik slenter nog wat door. 
Het doet  me niets als een vrij fris ogende loper 
me achterop komt en me passeert. Alsof hij net 
is begonnen. Of is dat ook zo? Maar hij heeft toch 
een startnummer? Tja, waar je na een uur lopen 
vaak veel helderder redeneert dan thuis in je luie 
stoel, daar gaat je denkraam na meer dan drie uur 
draven steeds meer overeenkomsten vertonen 
met een beslagen spiegel. 

Dan komt weer een loper voorbij, en nog éen en 
even later nog éen. “Kom op’,  denk ik, ik loop niet 
voor niets een marathon, nog even een cooper-
test-plus en ik ben er! En ja hoor, nadat ik Mla-
dic en Karadzic ben gepasseerd sluit ik aan in een 
soort van groepje en wordt er (niet door mij!) op 
enig moment zelfs gedemarreerd. De kazerne, 
TNO, het ecoduct, de bonus van Isaac in de vorm 
van de afdaling en na 4 uur en 5 minuten loop ik 
het terrein van de HRR op. En moet na de finish 
wel direct gaan zitten. ‘Jij hebt een biertje ver-

Lopen op het strand……dat zie ik  toch als éen van de grote voorrechten van wo-
nen in Den Haag. Een marathon over het strand lopen raakt dan ook het ultieme 
kerngevoel en beroert alle (zes) zintuigen. Eerder deed ik mee aan de ‘ultimara-
thon’, enkele reis van  Scheveningen naar Zandvoort. Dat was geweldig goed beval-
len, dus deelname aan de ‘zwarte marathon’ - weer zo’n naam die je snel op een 
dwaalspoor zet -  op 10 juli stond al snel in mijn agenda.

Door: Wim Kooij
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diend’, zegt een voor mij onbekende enthousias-
teling die me gelijk een koude fles aanreikt.

Wat een sfeer (en ook een weer) na afloop, alleen 
maar leuke mensen om me heen. Wat was en is 
dit mooi! En wat een zin heb ik al in de winter-
editie.
De reacties op de site maken duidelijk dat het en-
thousiasme van de lopers haast unaniem moet 
zijn. In éen ding wijk ik wel af van de teneur op de 
site. Laat deze loop alsjeblieft niet te veel groeien. 
De charme is juist de kleinschaligheid. Wie bij de 
wintereditie op 8 januari liever tussen de massa 
op het strand loopt moet die dag vooral naar Eg-
mond gaan.

Hulde aan de fantastische organisatie!

Trainingsschema’s harmoniseren?!
In het kader van het bevorderen van uitwisseling tussen de loopgroepen, werd 
tijdens de algemene ledenvergadering dit voorjaar gevraagd waarom niet alle trai-
ners met hetzelfde trainingsschema werken. Het zou daardoor voor de lopers ge-
makkelijker worden om met een andere groep mee te gaan.

Izaak Luteijn, wedstrijdcommissaris en lid van 
de technische commissie geeft antwoord.

Op het eerste gezicht lijkt dit inderdaad een goed 
streven, maar in de praktijk kleven hieraan toch 
een aantal bezwaren.
De ene groep traint voor een marathon, de 
andere groep traint voor 5 km wedstrijden. Voor 
deze groepen is een gemeenschappelijk trai-
ningsschema niet wenselijk. Als een loper tussen 
een van deze groepen wil wisselen, zal hij tijdelijk 
zelfs een aangepast schema moeten volgen.
Wedstrijdgroepen die in het weekend een wed-

strijd lopen, hebben op maandag na de wedstrijd 
een hersteltraining en pas in het midden van de 
week een snelheidstraining. Recreatievegroepen 
die in het weekend een duurloop uitvoeren, 
kunnen op maandag beter op snelheid trainen en 
in het midden van de week meer op uithoudings-
vermogen.

Overigens zijn er binnen de HRR enkele trainings-
groepen die de trainingen op elkaar afstemmen, 
maar in principe is elke trainer vrij zijn program-
ma optimaal af te stemmen op het doel van zijn 
groep.

De mens achter de loopster: Corry Plug
Het ledenbestand van onze vereniging telt een kleine 750 leden. Niet iedereen 
komt regelmatig en groepen trainen op verschillende dagen. Het aantal mensen 
dat je dan ook herkent op de vereniging ligt daardoor een stuk lager. Daarnaast 
zien we vaak dat trainingsgroepen vooral met elkaar omgaan. Kortom, wat weten 
we nu eigenlijk van de mens achter de loper uit die andere groep? Reden voor de 
redactie om een paar vragen te stellen aan Corry Plug, loopster bij Conditio.

Door: de redactie

Corry Plug kijkt niet helemaal tevreden op 
dinsdagochtend 23 augustus. Ze heeft zojuist 

de 3e timetrial gelopen – Conditio doet dat 
een dag later dan de anderen – in een tijd van 
35:01. Schrijfster dezes valt bijna van haar stoel: 
‘Hoe oud zei je dat je was, bijna 79, en dan niet 
tevreden zijn over 5 km in 35 minuten? Hoe hoog 
ligt jouw lat eigenlijk?’ Corry glimlacht een beetje 
en er verschijnt een trotse blik op haar gezicht. 
‘Je hebt gelijk’.  Samen concluderen we dat deze 
vrouw een boegbeeld is voor The Hague Road-
runners:  als je maar loopt!

Hoe ziet jouw levensstijl eruit?
Ik loop tweemaal per week bij Conditio, twee-
maal per week spin ik bij Max Health Club, 
eenmaal per week dans ik zumba. En, oh ja, 
tweemaal per week doe ik bodypump, dat is een 
vorm van krachttraining op muziek.
Iedere ochtend sta ik om zeven uur op en 
ontbijt met een kiwi, een bruine boterham met 
appelstroop – want daar zit ijzer in – en twee 
koppen thee. De lunch bestaat uit een boterham 
dik belegd met worst of kaas en een groot glas 

karnemelk. Gedurende de dag drink ik ander-
halve liter water. Het diner bestaat tweemaal per 
week uit vis, eenmaal uit pasta en viermaal in de 
week vlees. Veel verse groentes, weinig aardap-
pels  en… een glas rode wijn. ’s Avonds nog een 
glaasje wijn – dat is goed voor het hart – en zo 
word je 78 en loop je 5 km in 35 minuten.

Heb je altijd gesport?
Na m’n 42e ben ik intensief gaan hardlopen, 
vooral marathons. De laatste was in 1989 in Ber-
lijn, op de dag dat de muur viel. En verder doe ik 
altijd alles op de fiets: naar de Haagse Mart voor 
al die verse groentes en fruit.
Sport is een groot deel van mijn leven, daar word 
je vrolijk van. Je ontmoet er leuke mensen met 
dezelfde levensinstelling. Vroeger heb ik paard-
gereden en gehandbald. Ik mijn jeugd turnde ik 
op niveau. Op mijn 18e ben ik nog eens vlaggen-
draagster geweest op de Olympische dag in het 
Olympisch Stadion in Amsterdam.

Hoe ben je bij de HRR verzeild geraakt?
Ik las in een Scheveningse krant een advertentie 
van de HRR. Ik ben toen bij Conditio gaan lopen, 
17 jaar geleden.  Daar voel ik me nog steeds heel 

prettig. Ik vertoef  geregeld lange tijd in Spanje. 
Elke keer voelt terugkomen bij Conditio dan weer 
als thuiskomen, of zo je wilt, als een warm bad. 
En over Spanje gesproken, daar loop ik ieder jaar 
in oktober een wedstrijd van 10 km die ik altijd 
win in mijn leeftijdscategorie.

Wat is je favoriete boek?
Van lezen komt weinig met zo’n intensief trai-
ningsprogramma.

Wat is dan je favoriete eten? 
De ochtendkiwi, het glas karnemelk ’s middags 
en ’s avonds de favoriete wijn: Châteauneuf-du-
Pape.

Feestje  
Z&Z

Ja, de hardlopers van Ed zijn ook op 
feestjes nog sportief bezig; met een 

grote groep op de fiets vanuit Den Haag 
naar Voorschoten toe!

Ook dit jaar werd deelname aan de 5 km van het circuit van Zorg&Zekerheid 
door de groep van Ed Zijl weer geheel in stijl afgesloten met een ‘Z&Z feestje’. 

De bekers en medailles voor de snel-
ste lopers op de 5 km van het Z&Z 

circuit 2010-2011.

De prijswinnaressen Sandra van de 
Berg (nr 2), Sandra van Doorn (nr 1) 

en Kim Houweling (nr 3). 
En bij de mannen gingen de prijzen naar 
Hans van der Ham (nr 2), Johan Baukema 
(nr 1) en Joury Kuiper (nr 3). 

De aanmoedingsprijzen  gingen dit 
jaar (welverdiend!!) naar Sylvia 

Kuiper en Ruud Noordman.
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Roparun 2011
Na enkele maanden voorbereiding van trainen, organiseren activiteiten en zoeken 
naar sponsoren is het dan eindelijk zo ver: het Roparun-weekend is aangebroken. 
Lees het verhaal van John van Dijk en Mirjan de Lange.

Door: John van Dijk en Mirjan de Lange

Op vrijdag 10 juni gaan de voorbereidingen 
voor het weekend op de HR- club van start. 

Door enkele teamgenoten worden twee campers 
en twee volgauto's opgehaald. Deze worden, 
aan de hand van een draaiboek met een strak 
schema, helemaal volgepakt. Rond 19.00 uur 
komen alle overige teamleden ook. Elk teamlid 
heeft maar een kleine ruimte in de camper om 
zijn spullen voor de drie dagen in op te bergen. 
Eten, drinken en een massagetafel worden inge-
pakt. Nadat alles klaar is voor vertrek krijgen de 

teamleden nog een klein examen om te kijken of 
allen de regels van de Roparun hebben bestu-
deerd. Het resultaat? Laten we het daar maar 
niet over hebben. Het examen heeft er wel voor 
gezorgd dat iedereen scherp is geworden op de 
regels. Zichtbaarheid deelnemers op de weg, wat 
moet je doen als je verkeerd loopt en waar mag 
je wel en niet lopen: dit zijn belangrijke regels om 
te weten en er zijn strenge sancties voor als je 
deze overtreedt (zoals uitsluiting van team!). Na 
nog een drankje zoeken (de meeste) teamleden 
op tijd hun slaapplaats op.

Het vertrek!
Zaterdag 5.00 uur uit de veren, broodje en koffie. 
Om 6.00 uur richting Parijs waar het team  zich 
op tijd moet melden. Na een paar uur bijko-
men van de reis en nog even rondlopen op het 
immens grote terrein - waar 270 teams zich 
verzamelen - maken de lopers en fietsers van het 
eerste team zich klaar voor vertrek. 

Vertrek van team A om 16.15 uur. Bert mag het 
spits afbijten en met zijn loopteam bestaande 
uit Carolien, Siebe en Wilfried gaan ze de eerste 
70 km afleggen. Dit met ondersteuning van de 
fietsers Mirjan, Els en Sandra. De volgauto volgt 
met Aziz als chauffeur en Galid. Het eerste traject 
door het donkere bos voorbij Plailly naar Rully 
moet de loper afwisselend lopen en fietsen om-
dat de auto niet op dit traject mag komen. Con-
tinue afkoeling van de loper maakt het traject 
zwaar. Om 23.15 uur is team A binnen en staat 
er een heerlijke maaltijd voor ze klaar verzorgd 

door Esther en Denise.

Team B start direct, deze bestaat uit de lopers 
Monique, Sylvia, Jan Reiner en John, onder-
steund door fietsers Toke, Marie-Emelie en Hans. 
Achter het stuur zit Guy en Ineke rijdt mee als 
masseuse. De nacht is gevallen en het is rustig 
op de weg. Met volle moed beginnen ze aan de 
serie van 90 km. Een mooie avond met heuvel-
achtig terrein en kleine dorpen waarvan je het 
bestaan niet weet. Voor en achter zien ze de 
verlichte hesjes van andere teams die dansend 
een weg zoeken in de nacht. De echte kou komt 
pas tegen de ochtend. Ondanks de nacht en de 
kou loopt dit team nog vrij fit naar het wis-
selpunt waar ze worden opgewacht met luid 
applaus door de overige teamgenoten. Eten en 
snel slapen is het enige wat ze willen. Maar eerst 
wordt er naar het volgende wisselpunt gereden. 
Een voorsprong van 45 minuten is opgebouwd, 
alles verloopt soepel.

Team A loopt weer. Uitgerust en vol goede moed 
beginnen ze om 6.30 uur aan de dag. Een prachti-
ge zonsopgang in het Franse glooiende landschap 
maakt dit tot een bijzonder moment. 90 km voor 
de boeg door Noord-Frankrijk waar het vaak aan 
goede wegen ontbreekt. Zeker de lopers moeten 
bij elke stap goed opletten op afge-
brokkeld asfalt bijvoorbeeld.

Tijdens de gehele tocht naar Rot-
terdam zijn er weinig plaatsen om 
te toiletteren.
Dit mag en moet alleen op de daar-
voor speciaal aangegeven plaatsen. 
Dit kan wel eens lastig zijn als je 
echt moet. Gelukkig zijn er steeds 
meer dorpjes waar het 'Roparun-
gevoel' doordringt en teamleden 
gebruik mogen maken van de plaat-
selijke accommodatie.

Team B staat inmiddels 90 km 
verder te wachten op team A in het 
Franse Saint Sauveur, achter de kerk en naast het 
kerkhof. Een plek die jaarlijks in gebruik genomen 
wordt door het Haagse team. Een Nederlandse 
heeft hier haar bijdrage in de vorm van lekkere 
broodjes en verse koffie voor alle passerende 
teams. Muziekje erbij, goed sanitair: het is goed 
toeven hier. Bij de start van team B tegen het 
eind van de middag (het is inmiddels zondag) 
zit de stemming er weer goed in. Allemaal goed 
onder handen genomen door de geweldige mas-
seuse Ineke, die er geen gras over laat groeien als 
ze maar enigszins vermoed dat er kramp of een 
blessure aanwezig is. Niet alleen masseren kan ze 
goed, ook de stemming er in houden.

De lopers en fietsers van beide teams worden op 
hun wenken bediend, de catering, teamcaptain 
en de chauffeurs van de campers zijn dag en 
nacht in touw om alles goed te laten verlopen. 
Een compliment is hiervoor wel op zijn plaats: 
Louis en Floor als chauffeurs van de campers 
en Jos als teamcaptain zijn op dit gebied goud 
waard.

Team A begint zondagavond laat aan zijn laatste 
tocht. De nacht valt. Gelukkig blijft de tempera-
tuur redelijk en blijft het droog. De route gaat 
dwars over de Grote Markt van Antwerpen wat 
de tocht heel bijzonder maakt. Tegen de ochtend 
wordt de laatste wissel gedaan: Team A is klaar 
en Team B mag het laatste stuk door Nederland 
richting Rotterdam afmaken. 

Het einde nadert..
Het meest vrolijke deel van de tocht zijn de plaat-
sen Zele in België en Ossendrecht. Deze steden 
strijden al enkele jaren voor de titel 'Roparunstad 
van het Jaar. 'Ja, deze competitie bestaat echt!. 
In deze steden krijgen de teams een geweldige 

ontvangst door de inwoners: applaudisserend 
publiek, muziek, versieringen, theater en zelfs 
verklede mensen; de dorpen staan volledig op z'n 
kop en dat midden in de nacht!. Deze aanmoe-
digingen hebben de teams nodig om de laatste 
zware uren van de tocht te volbrengen. In Bergen 
op Zoom heeft team A geluk; zij kunnen gebruik 

maken van een douche en schoon toilet in het 
plaatselijke zwembad.

Team B is ondertussen bezig met het laatste 
traject naar Klaaswaal. De vermoeidheid slaat 
toe. Vanuit Klaaswaal gaan alle lopers en fietsers 

richting Rotterdam waarbij er één loper blijft 
lopen en wordt afgewisseld door loop(st)ers die 
nog fit zijn.
Zo bereiken alle lopers Rotterdam waarbij het 
passeren van De Daniel den Hoed  (kankercen-
trum) kliniek een emotioneel moment is. Een 
wat oudere man staat in de middenberm van 
het parcours te klappen en uit met tranen in zijn 
ogen zijn dankbaarheid, vele teamleden houden 
het ook niet droog, hier doet iedereen het voor. 

Finish
Rotterdam, de Finish komt in zicht en net voor 
de Erasmusbrug ligt de eindstreep en worden we 
afgeklokt. Tijd: 46 uur en 10 minuten! 
Vanaf hier lopen de lopers richting de Coolsingel 
waar ze worden opgewacht door een menigte 
van mensen op de tribunes plus vele vrienden en 
bekenden. Er worden bloemen uitgedeeld door 
de echtgenote van Jan Reiner; geweldig! Een 
roos door de organisatie en een kus door Nellie 
Coman. Dan de welverdiende champagne die 
niet vergeten is en zonder bekers letterlijk in de 
keel wordt gegoten van alle teamgenoten. Feest, 
moe maar voldaan.. 

Afsluiting
Terug op de club wacht de hereniging met 
familie, vrienden en echtgenotes. En er staat 
een heerlijke maaltijd gereed die ook weer door 
een team van vrijwilligers is klaargemaakt. Dit 
smaakte ontzettend goed en met een biertje, 
wijntje en of ander vochtig drankje wordt de dag 
afgesloten.
Het belangrijkste doel van deze missie is natuur-
lijk het verzamelen van geld voor de palliatieve 
zorg voor kankerpatiënten. Een doel waarvoor 
het team en alle overige vrijwilligers maanden in 
touw zijn geweest. De secretaris Leo en de voor-

zitter Maurice maken het bedrag 
bekend. Bij het ter perse gaan van 
deze uitgave is de eindopbrengst: 
€ 34.000,-
Met dank aan alle sponsoren en alle 
inzet van de teamleden en overige 
vrijwilligers!

In totaal hebben 275 teams met 
ongeveer 7.000 hardlopers, fietsers, 
chauffeurs, masseurs, ondersteu-
ners, cateraars en teamcaptains zich 
tijdens het pinksterweekend ingezet 
voor de Stichting Roparun. Met 
€ 4.901.078,- is de opbrengst van de 
Stichting Roparun 2011 bijna drie 

ton hoger dan de opbrengst van vorig jaar. 

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn om vol-
gen jaar ook deze belevenis mee te maken zowel 
als team lid, vriend van, of als sponsoren van ons 
Team 105. Neem dan gerust contact met ons op 
(www.hor105.nl).
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Leden van the

Hague Road Runners 

krijgen altijd 10% korting

op schoenen en kleding

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

Conditio’s wandeltocht door Zuid-Limburg en de Voerstreek
Door Peter Veelo

Na het succes van het voltooien van 
het Krijtlandpad in Zuid-Limburg vorig 
jaar, heeft Conditio weer de wandel-
schoenen aangetrokken om op pad te 
gaan in een zo totaal ander deel van 
deze mooie provincie. 

Anders dan het Krijtlandpad omdat het 
geografisch bij Nederland hoort, maar 

geologisch het overgangsgebied van België naar 
Duitsland vormt. Een bijzonder mergel(löss)
landschap gekenmerkt door golvende veelal 
beboste heuvels met holle wegen die zo lekker 
glad kunnen worden bij regen. Voor degenen die 
het nog niet weten, löss is een fijne windafzetting 
van de laatste ijstijd en holle wegen zijn ontstaan 
als erosiegeulen door de afvoer van grote hoe-
veelheden water. Mergel is een kalkhoudende 
afzetting, vele tientallen miljoenen jaren geleden 
afgezet toen dit gebied deel uitmaakte van een 
ondiepe tropische zee. 

Op Maastricht aan
Dinsdagmorgen, 18 mei 2011 stonden 19 perso-
nen om 9.00 uur op het perron klaar om met de 
trein van 9.23 op weg te gaan naar Maastricht 
waar ze om 12.04 uur aankwamen. Jean had 
weer veel puzzelwerk verricht om de organisatie 
zo goed mogelijk te laten verlopen. Met al zijn 
adviezen en ervaring van de vorige keren kon het 
haast niet fout gaan. Vanaf Maastricht ging het 
met de bus naar Margraten, halte Rijksweg 27, 
en daar werd een plek gevonden voor koffie/thee 
met diverse lekkere vlaaien.
Voor de route had Jean gebruik gemaakt van 
kaarten met (wandel)knooppunten. Dit systeem 
van routeaanduiding, ooit ontstaan in de mijn-
bouw, is in Nederland inmiddels wijdverspreid en 
geeft mensen met kaartoriëntatiebeperkingen de 
mogelijkheid om zonder kaart erop uit te gaan. 
Vaak is het toch beter om een kaart mee te ne-
men, want dan weet je waar je loopt. Na de kof-
fie ging het via (71) richting Banholt (82), Mheer 
(81) naar Noorbeek waar wij in hotel Bon Repos 
twee nachten verbleven. Het plaatsje ligt vrijwel 
aan de grens met de Voerstreek in België, ons 
doel voor morgen. Warm weer met wind voor 
de afkoeling. De wandelroutes gaan deels langs 
(holle)binnendoorwegen tussen de bouwlanden 
en bosschages door, lekker rustig en meestal niet 
al te breed. Onderweg mooie forse paarden ge-
zien die ons nieuwsgierig nakeken, mogelijk met 
de gedachte dat je het lange afstandswerk toch 
beter aan hen kunt overlaten, want zij hebben 
immers vier benen en zijn sneller.

Na gedane arbeid 
Na een tocht van 10 km kwamen we om 16.00 
uur in het hotel aan en werden de kamers 
opgezocht. Later op de middag kwam Coby erbij. 
Voor het eten was er nog tijd om heerlijk achter 
in de grote tuin in het zonnetje te zitten. Dat zijn 
momenten om met of zonder alcohol gesprekken 
te voeren die op de club nauwelijks aan de orde 
komen. ‘s Avonds na de koffie/thee was er nog 
tijd voor boerenbridge.
De volgende dag zat een ieder uitgeslapen om 
8.30 uur aan het ontbijt en om 10 uur gingen we 
op pad naar de Voerstreek. Dit gebied van België 
kwam een tijd terug in de pers omdat een toen 
gekozen burgemeester weigerde Nederlands te 
spreken. Het was mooi weer en gelukkig stond er 
een windje.

Nog meer gehuchtjes en koffie
Vanaf  Noorbeek liepen we door de landerijen 
naar Sint-Martens-Voeren. In knooppunten  was 
dat (53)(52)(51)(49)(48)(54) en dan richting 
Veurs, afwisselend asfalt en landwegen golvend 
met wijdse vergezichten en door kleine gehucht-
jes. In veel van die gehuchtjes zagen we nog 
oude, vaak al gerestaureerde vakwerkhuizen, en 

soms ook nieuwbouw in deze stijl. Veel wat afge-
legen oude woningen zijn nu vakantiewoningen. 
De route in knooppunten is (67)(66)(65)(64) .

Bij Veurs een leuke koffieplek gevonden bij een 
goed uitziende B & B met een moderne artistieke 
beeldentuin erachter. Wij hebben onderweg 
verschillende van zulke B & B ’s gezien. 
Van Veurs via een steil pad omhoog door het bos. 
Helaas valt het klimmen in de loop van de jaren 
niet altijd mee, “jong” blijven is ook een kunst.. 
Onderweg kunstenaars in de dop bezig gezien 
die hun tekencapaciteiten uitleefden op stronken 
oud hout. De afdaling leidde naar het stadje Sint 
Pieters-Voeren aan het riviertje de Voer met 
een gedrongen, forse kerk de St. Pietersstoel. 
Beneden aan het riviertje een florellenkwekerij 
met bijbehorend restaurant. In het restuarant 
aan de weg ruim de tijd genomen en lekker 
gegeten, knooppunten (63)(62)(61) Vervolgens 
tussen de landerijen door (60)(55) en (47) langs 
de watermolen naar Sint-Martens-Voeren en 
via de knooppunten (48)(49)(50)(43)(43) en (53) 
terug naar Noorbeek. In de Onderstraat nog een 
stalletje losgemaakt van vele doosjes heerlijke, 
zongerijpte aardbeien. Een groot verschil met het 

supermarkt-kasgoed. Een prima wandeldag met 
voldoende bos tegen de gulle zon en een matig 
windje voor de afkoeling. Na ca. 20 km is het 
weer ontspannen zitten in de tuin van het hotel 
en wil een koud drankje er best in. Na het eten 
tot de sluitingstijd aan de boerenbridge d.w.z  
vijf personen, want de meesten waren al snel in 
dromenland.

Dag 3
Vandaag, 20 mei, moeten we weer huiswaarts, 
dus de rugzak(jes) weer gepakt en om 8.30 uur 
aan het ontbijt. Het afrekenen kostte wat meer 
tijd, maar om 11.00 uur waren wij weer op het 
Krijtlandpad richting Slenaken .
Dan volgen wij de kortere route die naar Gulpen 
voert. Het pad gaat grotendeels langs weilan-
den en akkers, door draaihekjes, maar ook over 
asfaltwegen. Wij komen langs de Schilbergkapel 
en vele kruispunten met kruiskapelletje. Ook het 
landschap draagt de sporen van het geloof. In 
Slenaken bij een voor ons bekend hotel (zie eer-
ste Limburgtocht) van een heerlijk “koppie met 
vlaai” genoten. Wij volgen het brede Geuldal, 
waar het nu smalle riviertje in zijn prehistorische 
wilde jaren aanzienlijk meer water naar de Maas 

heeft afgevoerd. Deze mooie route door het bos-
rijke dal is toeristisch zeer in trek. Op een enkel 
punt is het puzzelen, want uit de tekst is niet 
duidelijk of wij nu naar bos of weiland worden 
gewezen. Beide komen uiteindelijk wel weer op 
het juiste pad uit. Een klein ongeval moet helaas 
worden vermeld: of Piet er nu wel of geen gat in 
zag, hij bekeek het gras van wel heel dichtbij. Een 
poging zijn val te breken, leverde hem een gebro-
ken vingerkootje op. Na het spalken met sport-
tape -met dat spul doe je wonderen- weer verder 
op pad. Door het bos over de Ootwinkelsweg en 
bij Pesaken komen wij bij de Pesakerweg(asfalt). 
Het  is dan nog 3 km tot het eindpunt: het bus-
station bij het centrum van Gulpen. Vandaag ca. 
15 km gelopen. Wij nemen nog een uurtje voor 
onze laatste gezamenlijke pauze in het drukke 
centrum aan de Geul. Om 14.30 uur de bus naar 
Maastricht genomen en om 15.43 uur de trein 
terug over Eindhoven naar Den Haag. 

Jean, hartelijk dank voor je organisatie en wij 
hebben Zuid-Limburg nog lang niet plat gelopen 
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Wijzigingen in de vitrine met de besten aller tijden Izaak Luteijn

Deze keer 33 wijzigingen in de vitrine met de top vijf prestaties aller tijden per leeftijds categorie. Het betreft de wijzigingen in de periode 1 mei tot en met 31 augustus 2011

Nieuw in de vitrine
Stefan Claessens, 3e MSE  800m baan in 02:12,1 op 12-05-11 te Naaldwijk
Peter van Leeuwen, 4e M50 1500m baan in 05:10,0 op 09-06-11 te Naaldwijk
Zier Schaap, 3e M55 1500m baan in 05:21,6 op 09-06-11 te Naaldwijk
Cynthia Swertz, 3e V35 1500m baan in 05:46,0 op 09-06-11 te Naaldwijk
Roché Silvius, 1e M40 3000m baan in 09:24,7 op 12-05-11 te Naaldwijk
Zier Schaap, 4e M55 3000m baan in 12:05,2 op 12-05-11 te Naaldwijk
Paul Slijpen, 1e M65 3000m baan in 13:07,6 op 01-09-11 te Naaldwijk
Sandra van Doorn, 4e VSE 3000m baan in 10:54,2 op 12-05-11 te Naaldwijk
Cynthia Swertz, 5e V35 3000m baan in 12:06,1 op 12-05-11 te Naaldwijk
Paul Slijpen, 1e M65 5000m baan in 21:20,6 op 21-04-11 te Naaldwijk
Margriet Hoekstra, 3e V45 5000m baan in 22:33,0 op 18-06-11 te Den Haag
Roché Silvius 3e M40 5km timetrial in 0:16:56 op 20-09-10 rond Boetveld
Frans Martens 3e M50 5km timetrial in 0:18:21 op 20-09-10 rond Boetveld
Piet Boorsma 4e M55 5km timetrial in 0:20:11 op 30-05-11 rond Boetveld
Doug Alcock 5e M60 5km timetrial in 0:20:29 op 22-08-11 rond Boetveld
Paul Slijpen 2e M65 5km timetrial in 0:21:26 op 30-05-11 rond Boetveld
Peter Hoek 1e M70 5km timetrial in 0:21:43 op 20-09-10 rond Boetveld
Kim v Houwelingen 3e VSE 5km timetrial in 0:19:54 op 22-08-11 rond Boetveld
Annejet Philipse 5e V35 5km timetrial in 0:22:37 op 22-08-11 rond Boetveld
Pippa Gilbert 4e V50 5km timetrial in 0:22:05 op 30-05-11 rond Boetveld
Coby Demper 2e V65 5km timetrial in 0:31:16 op 30-05-11 rond Boetveld
Paul Slijpen 2e M65 10 km weg in 0:45:41 op 06-08-11 te De Lier
Ynés Meesterburrie 2e V65 10 km weg in 0:57:21 op 22-05-11 te Den Haag
Jacques Merx 4e M60 15 km weg in 1:09:41 op 25-06-11 te Maasdijk
Sophie v Geenhuizen 1e V60 20 km weg in 1:52:33 op 06-03-11 te Alphen a/d Rijn
Judy Leslie  2e V45 25 km weg in 2:03:31 op 27-11-10 te Wassenaar
Piet Boorsma 2e M55 30 km weg in 2:15:25 op 13-02-11 te Schoorl
Paul Slijpen 2e M65 42,2 km weg in 3:42:28 op 13-05-11 te Leiden

Verdwenen uit de vitrine
Zier Schaap, 5e M50 1500m baan  in 05:34,0 op 24-08-06 te Naaldwijk
Jaap van Dijk, 5e M55 1500m baan  in 06:06,7 op 25-06-09 te Naaldwijk
Herman vd Stijl, 5e M40 3000m baan  in 09:50,2 op 11-09-97 te Naaldwijk
Dick vd Klei, 5e M55 3000m baan  in 12:37,1 op 04-09-08 te Naaldwijk
Astrid van Velden, 5e VSE 3000m baan  in 11:31,3 op 11-05-00 te Naaldwijk
Marianne Koopman, 5e V35 3000m baan  in 12:33,1 op 25-08-93 te Naaldwijk
Steven Post 5e M40 5km timetrial  in 0:17:14 op 27-08-01 door Clingendael
Peter van Leeuwen 5e M50 5km timetrial  in 0:18:51 op 21-09-09 rond Boetveld
Jacques Merx 5e M55 5km timetrial  in 0:20:13 op 17-09-07 door Clingendael
Theo Hoenderkamp 5e M60 5km timetrial  in 0:20:46 op 14-05-01 door Clingendael
Piet Meinders 5e M65 5km timetrial  in 0:23:10 op 13-05-02 door Clingendael
Piet Meinders 5e M70 5km timetrial  in 0:30:12 op 21-09-09 rond Boetveld
Sonja van Spronsen 5e VSE 5km timetrial  in 0:20:21 op 27-08-01 door Clingendael
Joyce van Solinge 5e V40 5km timetrial  in 0:22:40 op 10-09-01 door Clingendael
Anja Querido 5e V50 5km timetrial  in 0:23:35 op 09-09-02 door Clingendael
Alice ter Horst 5e V65 5km timetrial  in 0:38:49 op 08-03-07 door Clingendael
George Hansbergen 5e M65 10 km weg  in 0:48:40 op 08-06-86 in Den Haag
Izaak Luteijn 5e M60 15 km weg  in 1:10:07 op 20-11-05 in Nijmegen
Jacques Overgaauw 5e M55 30 km weg  in 2:29:28 op 14-03-04 in Tilburg

Persoonlijke verbeteringen
Peter van Leeuwen, 2e M50 3000m baan in 10:52,5 op 12-05-11 te Naaldwijk
 was 2e M50 3000m baan in 11:02,0 op 08-04-10 te Naaldwijk
Theo Timmermans 3e M45 5km timetrial in 0:17:08 op 20-09-10 rond Boetveld
 was 3e M45 5km timetrial in 0:17:17 op 02-04-09 rond Boetveld
John van Dijk 4e M60 5km timetrial in 0:20:27 op 22-08-11 rond Boetveld
 was 5e M60 5km timetrial in 0:20:51 op 28-03-11 rond Boetveld
Harry Gerritsen 5e M70 5km timetrial in 0:24:16 op 30-05-11 rond Boetveld
 was 5e M70 5km timetrial in 0:25:08 op 07-06-10 rond Boetveld
Sandra van Doorn 2e VSE 5km timetrial in 0:18:59 op 22-08-11 rond Boetveld
 was  4e VSE 5km timetrial in 0:20:21 op 23-08-10 rond Boetveld

Wedstrijdlicentie
Ieder nieuw lid kent de vraag: Wil je 
ook een wedstrijdlicentie of niet? Zeker 
als je nieuw bent in dit wereldje is die 
vraag niet makkelijk gemotiveerd te be-
antwoorden. In dit artikel wordt alles 
voor je op een rij gezet.

Door : Izaak Luteijn,wedstrijdsecretaris 

Als lid van de HRR kun je kiezen of je voor € 
20,35 extra een wedstrijdlicentie neemt. 

Volgens de website biedt de wedstrijdlicentie het 
voordeel dat je bij officiële Atletiekuniewedstrij-
den in het wedstrijdvak vóór de recreanten kunt 
starten en dat je voorinschrijving vaak korting 
krijgt.
Toch zit er nog wat meer aan vast. Met de keuze 
voor een wedstrijdlicentie kies je in feite voor het 
hardlopen als wedstrijdsport. Je kunt deelnemen 
aan alle wedstrijden onder auspiciën van de 
Atletiekunie, dus behalve wegwedstrijden kun je 
ook meedoen aan baanwedstrijden en officiële 
kampioenschappen. Zo is voor deelname aan het 
Nederlands kampioenschap masters, zoals dat 
dit jaar werd georganiseerd bij Haag Atletiek een 
wedstrijdlicentie vereist. 
Veel wegwedstrijden kennen een onderscheidt 
tussen wedstrijdloop en recreatieloop. Bij de 
wedstrijdloop wordt onderscheid gemaakt in 
verschillende leeftijdklassen voor mannen en 
vrouwen. De recreatieloop kent meestal alleen 
een onderscheid tussen mannen en vrouwen. 
Vroeger werden bij de finish vaak de recrea-
tielopers en de wedstrijdlopers gescheiden en 
alleen voor de wedstrijdlopers werd een uitslag 
gepubliceerd. Als recreant kon je bij de finish 
op de wedstrijdklok je tijd zien, maar deze werd 
niet genoteerd. Tegenwoordig kunnen door het 
gebruik van chips zelfs bij de grootste lopen alle 
uitslagen gemakkelijk worden vastgelegd. Het 
niet beschikbaar zijn van uitslagen van recreatie-
lopen is ook de reden geweest om bij het HRR-
klassement onderscheid te maken tussen perso-
nen met en zonder wedstrijdlicentie. Omdat alle 
uitslagen tegenwoordig gepubliceerd worden is 
besloten het onderscheid bij het HRR-klassement 

vanaf 2011 te laten vervallen.
Voor recreatieve lopers die geen of slechts enkele 
wegwedstrijden lopen, biedt de wedstrijdlicentie 
nauwelijks voordelen. Loop je meer wedstrijden 
en wil je je in de uitslagen kunnen meten met 
leeftijdsgenoten, dan is de wedstrijdlicentie aan 
te bevelen.

Van de ledenadministratie
Door: Willem van Prooijen

Het gaat goed met de aanmeldingen! Tot nu 
toe dit jaar al bijna 100 en dan heb ik de 

huidige beginnerscursus nog niet meegerekend.
Er zijn natuurlijk ook opzeggingen: verhuizingen, 
tijdgebrek of andere persoonlijke omstandighe-
den staan het volgen van de trainingen soms in 
de weg. Je kunt dan natuurlijk nog wel donateur 
blijven. Je ontvangt het clubblad en je bent altijd 
welkom om eens op de club bij te praten! Kost 
slechts € 30,00 per jaar.
Mocht je willen opzeggen, doe dat dan vóór de 
uiterste datum van 1 november. Daarna zit je aan 
de contributie voor het hele jaar 2012 vast. Geldt 
ook voor je eventuele wedstrijdlicentie.
In oktober krijgt iedereen een persoonlijke mail 
ter controle van je gegevens. Als je die bij het 
verschijnen van dit blad nog niet hebt gekregen, 
meld dat dan bij de ledenadministratie want dan 
kan er iets fout zijn met je adres.

Aanmeldingen:
Nicky Kolfschoten; Saskia Zadelhoff; Faren Sallak; 
Lorne Vaerndal; Marjolein van Hintum; Willemijn 
de Heer; John Hartman; Alrik Kalsbeek; Charlotte 
Sanders; Lisa Labadie; Emile Spanjer; Doug Al-
cock; Jean Rogers; Mirjam Graat; Ferry Lourens; 
Linda Koekkoek; Jeroen Bergmans; Jose Blasco; 
Mets Bootsma; Eveline van Hest; Mariska Harte; 
Karlijn van der Harst; Jorieke Streef; Dorien Vis-
ser; Tamara van der Ploeg; Ellen van Spaandonk
Kim Roos; Carola de Roode-Batenburg; Esmee 
Teeling; Audry Dekker; Désirée Louz; Peter 
Vervelde; Simon Charters; Kate Barsby; Natascha 
Verwey; Paul Pieterse.

Allen van harte welkom!

HRR ook op twitter!
De Hague Road Runners gaan met de 

tijd mee. Zo is de club nu ook op twit-

ter te vinden. Het account luidt:

www.twitter.com/hagueroadrunner

Gezocht
De organisatie van de Kerststrandloop is 
op zoek naar tegeltjes en vaantjes van de 
volgende jaargangen: 2002,2006,2007,2008 
en 1991 t/m 1999.
Heb je deze nog en wil je ze afstaan, neem 
dan contact op met Henk Hoogeveen, tele-
foon: 06-54721822.
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UITSLAGEN
Dinas Bran Hill Race, Llangollen(Wales), 7000 m, 
5-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M40 0:31:16 Houston, Ian(Wrecsam Tri)
1 M60 0:45:14 Prooijen van, Willem

Llangynhafal Loop, Llangynhafal, 7700 m, 
7-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:37:48 Davies, Tim (Mercia)
1 M60 0:51:16 Hulme, Tony 
   (Cheshire Hillracers)
5 M60 1:01:47 Prooijen van, Willem

Omloop van Ter Heijde, Ter Heijde, 5000 m, 
8-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:18:35 Sparreboom, Erwin 
   (Olympus'70)
81 Man 0:31:34 Dijkers, Ab

Omloop van Ter Heijde, Ter Heijde, 10000 m, 
8-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M18 0:35:39 Barsaiyan, Mike 
   (Olympus'70)
1 M40 0:37:07 Lange de, Gerard
   (AV Waterweg)
1 M60 0:43:46 Wubben, Cees
   (Olympus'70)
2 M60 0:46:05 Merx, Jacques
42 M40 0:46:59 Wissenburg, Ruud
3 M60 0:48:29 Slijpen, Paul

Enthoven Electra-competitie, Naaldwijk, 800 m, 
12-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 JB 0:02:02,0 Penning, Niels
   (Olympus'70)
1 MSE 0:02:04,6 Bos, Tim (Haag Atletiek)
6 MSE 0:02:12,1 Claessens, Stefan

Enthoven Electra-competitie, Naaldwijk, 
3000 m, 12-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:09:10,3 Barsaiyan, Mike
   (Olympus'70)
1 Hmas0:09:21,8 Bovendeert, Michiel 
   (AV Fortuna)
2 Mmas0:09:24,7 Silvius, Roché
3 Mse 0:09:38,1 Roodakker, Eddy
4 MSE 0:09:48,9 Redegeld, Huub
6 MSE 0:10:08,6 Heiningen, Erik
7 MSE 0:10:13,7 Kanselaar, Wouter
10 MSE 0:10:25,4 Jong de, Stefan
10 Mmas0:10:26,8 Timmermans, Theo
11 MSE 0:10:28,5 Graaf de, Niels
12 Mmas0:10:52,5 Leeuwen van, Peter
1 VSE 0:10:53,1 Comte le, Ingrid
   (Olympus'70)
2 VSE 0:10:54,2 Doorn van, Sandra
15 MSE 0:11:16,2 Hofschreuder, Ronald
1 MA 0:11:17,3 Teeling, Esmee(HRR)
16 MSE 0:11:27,4 Bals ter, Boris
1 Vmas 0:11:58,6 Taal, Hiskia(Haag Atletiek)
23 Mmas0:12:05,2 Schaap, Zier
2 Vmas 0:12:06,1 Swertz, Cynthia

Leiden Marathon, Leiden, 5000 m, 15-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M50 0:22:48 Claessens, Jean
1 M60 0:24:20 Zijl, Ed
24 Vr 0:25:27 Wilk van der, Marieke
23 Vr 0:25:27 Lange de, Mirjan

Leiden Marathon, Leiden, 10000 m, 15-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
14 Man 0:37:11 Kanselaar, Wouter
182 Man 0:44:54 Mulder, Raoul
10 MSE 0:48:09 Franken, Niels
527 Man 0:50:19 Groot de, Marca(HRR)
1 V45 0:50:36 Heiningen-Olsthoorn van,  
   Annie
576 Man 0:50:44 Vermeulen, Erwin
86 Vr 0:51:05 Visschers, Petra
668 Man 0:52:00 Vlasblom, Fred
2 V45 0:53:56 Wijnvoord, Paulien
258 Vr 0:55:54 Keus, Anita
1219 Man 0:58:18 Rohder, Arno
405 Vr 0:58:19 Wiersma, Saskia
1 M60 0:59:07 Wijk van, Nico
1405 Man 1:02:22 Harteveld, Gerard

Leiden Marathon, Leiden, 21100 m, 15-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:01:25 Kipkosgei, Nathaniel
   (Leiden)
1 Mrec 1:12:46 Bron, Sandor(BAM1)
1 V35 1:12:56 Labani, Soumiya(Leiden)
1 VSE 1:15:42 Marrewijk van, Lindsay(-)
7 Man 1:19:57 Graaf de, Willem
1 M40 1:20:37 Vonk, Cor(Phanos)
1 M50 1:25:34 Ravensbergen, Hans
   (Leiden Atletiek)
243 Man 1:35:42 Helgason, Helgi
298 Man 1:36:14 Vermeer, Oscar
299 Man 1:36:57 Dobbe, Vincent
1 M50 1:37:56 Merx, Jacques
4 V35 1:39:00 Wreede de, Ulla
378 Man 1:39:03 Rutten, Walter
16 M40 1:39:20 Wezel van, John
3 VSE 1:40:24 Bos, Lineke
17 M50 1:41:46 Dokman, André
529 Man 1:42:20 Brouwer, Michiel
565 Man 1:42:55 Jansen, Simon
740 Man 1:45:33 Heijningen van, Frank
860 Man 1:47:26 Haverhals, Arno
895 Man 1:47:53 Kamsteeg, Marcel
921 Man 1:48:14 Pastor Fernández, Manola
4 VSE 1:49:30 Kinnegim, Petra
21 M40 1:50:07 Leeuwen van, Rob
5 M60 1:51:29 Luteijn, Izaak
149 Vr 1:52:48 Berg van den, Helma
1589 Man 1:52:48 Walt van der, Michel
301 Vr 1:58:56 Meijering, Myra
24 M50 1:59:08 Perdijk, Frans
1586 Man 2:00:01 Heijning, Jeroen
338 Vr 2:00:51 Korterink, Marike
1640 Man 2:02:01 Munk de, Peter
1649 Man 2:02:25 Ton, Rob

1658 Man 2:02:42 Groenen, Geert
1768 Man 2:06:47 Joyce, Colin
474 Vr 2:08:07 Jans, Antoinette
1810 Man 2:08:59 Aller van, Bert
1820 Man 2:09:34 Haasnoot, René
25 M40 2:10:59 Engel, Jacob
1888 Man 2:18:49 Berg van de, Dannis
612 Vr 2:25:39 Ooms, Annemieke

Leiden Marathon, Leiden, 42195 m, 15-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 2:14:40 Boubkert, Adelkrim(-)
1 M60 3:42:28 Meeuwsen, Kees
   (AV Pallas'67)
2 M60 3:42:28 Slijpen, Paul
  Mrec 3:48:38 Philipse, Hein

Marikenloop, Nijmegen, 5000 m, 15-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 VSE 0:16:17 Boonstra, Miranda
   (Nijmegen Atletiek)
1 V40 0:17:49 Rustidge(Isala'96)
292 V40 0:31:07 Messerschmidt, Jolanda

Marikenloop, Nijmegen, 10000 m, 15-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 V40 0:37:05 Kalter, Ineke
   (AV Daventria 1906)
1 V35 0:39:34 Venter, Chanmari
   (Wageningen)
134 V35 0:53:35 Meijer, Else

Mila Wedstrijd, Den Haag, 1500 m, 19-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:04:22,4 Dam ten, Bas(AV'23)
3 Man 0:04:29,1 Roodakker, Eddy
7 Man 0:04:36,1 Redegeld, Huub
11 Man 0:04:46,0 Claessens, Stefan
14 Man 0:04:53,4 Jong de, Stefan
17 Man 0:05:10,3 Hofschreuder, Ronald

Mila Wedstrijd, Den Haag, 3000 m, 19-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:09:59,5 Meer vd, Jan(Olympus'70)
12 Vr 0:13:21,3 Hoekstra, Margriet

15e Sdu Royal Ten, Den Haag, 5000 m, 22-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mtrim0:16:02 Snoussi, Ramdan
   (Veenendaal)
6 Mtrim 0:16:39 Koers, Andries
7 Mtrim 0:16:48 Redegeld, Huub
8 Mtrim 0:17:02 Roodakker, Eddy
1 MB05 0:17:04 Hoogenraad, Marco
   (Mn Services)
11 Mtrim 0:17:15 Koot, Jeroen
12 Mtrim 0:17:23 Heiningen van, Erik
13 Mtrim 0:17:27 Roodakker, Robbert
14 Mtrim 0:18:01 Claessens, Stefan
17 Mtrim 0:18:06 Jong de, Stefan
2 MB05 0:18:14 Blokker, Hans
1 Vtrim 0:18:18 Sloots, Petra(Brielle)
3 MB05 0:18:26 Wevers, Jeroen
23 Mtrim 0:19:23 Hofschreuder, Ronald
22 Mtrim 0:19:23 Kuiper, Joury
28 Mtrim 0:20:22 Huibregtse, Paul
1 VB05 0:22:11 Kraker de, Heleen (TNO)
23 Vtrim 0:25:22 Kemper, Antoinette
27 Vtrim 0:25:43 Hoornweg, Nicole
105 Mtrim 0:27:19 Graauw de, Toon
82 Vtrim 0:30:03 Tiggelman, Marije
121 Vtrim 0:31:48 Wagenaar, Heleen

15e Sdu Royal Ten, Den Haag, 10000 m, 
22-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:28:11 Kiptoo, Timothy(Invité)
1 Mrec 0:31:06 Bouazza, Rachid(-)
1 M35 0:31:58 Zewdie, Abraham(Invté)
1 VSE 0:32:16 Ejjafini, Nadia(Invité)
1 MB100:33:54 Veer van 't, Willem
   (Gem.Den Haag/Bureau)
2 M35 0:34:04 Silvius, Roché
1 M45 0:36:11 Timmermans, Theo
27 MSE 0:36:33 Kanselaar, Wouter
1 M55 0:37:01 Bekers, Frans(Sprint)
12 MB10 0:38:20 Leeuwen van, Pierre
1 Vrec 0:40:23 Doorn van, Sandra
1 VB10  0:41:06 Ramakers, Helmie
   (Min,Veiligheid en Just.)
7 M55 0:41:52 Boorsma P.J.L., Piet
1 V35 0:42:03 Kuijpers, Patricia(Invité)
4 VB10  0:42:11 Houwelingen van, Kim
52 MB10 0:42:51 Droppert, Nico
107 Mrec 0:42:59 Pauw, Mark
10 VSE 0:45:29 Kuiper, Patty
25 M45 0:46:30 Adriaans, Carel
43 MSE 0:46:34 Pastor Fernández, Manola
42 MSE 0:46:37 Reinders, Roelof
51 Vrec 0:49:27 Zevenbergen, Petra
499 Mrec 0:49:43 Hoek van, Bart
8 V35 0:50:14 Thiele, Xandra
30 M45 0:50:18 Pijpers, Rein
521 Mrec 0:50:31 Leeuwen van, Rob
454 Mrec 0:50:34 Ficker, Robert
66 Vrec 0:50:50 Brongers, Debbie
572 Mrec 0:51:03 Harteveld, Geoffrey
607 Mrec 0:51:24 Sikking, Bas
22 M55 0:51:30 Toor van, Hans
290  0:51:38 Peeren van, Ralf
77 Vrec 0:51:40 Holtman, Ingeborg
606 Mrec 0:52:38 Heuvel van den, Bart
289 MB10 0:53:16 Gailjaard, Boy
650 Mrec 0:53:24 Heijning, Jeroen
89 Vrec 0:53:41 Bussel, Jeannette
52 VB10 0:53:48 Parlevliet, Georgette
60 VB10 0:54:32 Schnitzler, Ineke
169 Vrec 0:55:24 Es van der, Jozet
734 Mrec 0:55:31 Morre, Stan
76 VB10 0:55:52 Hazenbroek, Ellen
150 Vrec 0:55:58 Lubbers, Amber
182 Vrec 0:56:00 Orie, Marijke
203 Vrec 0:57:04 Ormel, Geline
194 Vrec 0:57:21 Meesterburrie, Ynés
800 Mrec 0:58:03 Cremers, Guy
104 VB10 0:58:50 Gessel van, Barbara
264 Vrec 0:59:38 Morena Robles, Natalie
307 Vrec 0:59:47 Ooms, Annemieke
290 Vrec 0:59:49 Dekker, Annemarie
888 Mrec 1:00:36 Bronkhorst, Peter
376 Vrec 1:03:00 Leeuw de, Lindy
347 Vrec 1:03:01 Looper de, Sabrina
403 Vrec 1:05:06 Zalm van der, Sue
420 Vrec 1:06:13 Swart, Maaike
421 Vrec 1:06:14 Gimberg, Yvonne
424 Vrec 1:07:22 Cranenburgh van, Els
437 Vrec 1:09:09 Döpfner, Ariane

Teylingerloop, Sassenheim, 10000 m, 22-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:37:03 Boon, Willem(-)
30 Man 0:51:42 Zijl, Ed

Asics Stockholm Marathon, Stockholm, 42195 m, 
28-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1280 Man 3:18:47 Smit, Gert Jan

2e HRR Timetrial, Boetveld, 5000 m, 30-5-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:16:58 Redegeld, Huub
2 MSE 0:17:21 Roodakker, Eddy
3 MSE 0:17:47 Heiningen van, Erik
4 MSE 0:18:22 Claessens, Stefan
5 MSE 0:18:27 Dijksterhuis, Gerwin
6 MSE 0:18:28 Jong de, Stefan
7 MSE 0:18:29 Karreman, Martin
8 MSE 0:18:33 Wevers, Jeroen
9 MSE 0:18:41 Freijzer, Joost
10 MSE 0:18:44 Graaf de, Niels
1 M50 0:18:47 Leeuwen van, Peter
1 VSE 0:19:02 Doorn van, Sandra
11 MSE 0:19:29 Hofschreuder, Ronald
1 Mjun 0:19:45 Kuiper, Joury
1 M45 0:19:47 Jong de, Auke
1 M40 0:19:56 Ham van der, Hans
1 M55 0:20:11 Boorsma P.J.L., Piet
2 M45 0:20:17 Beekhuizen, Albert
2 M40 0:20:22 Visser, Elwin
2 M55 0:20:24 Alcock, Doug
3 M40 0:20:24 Huibregtse, Paul
1 M60 0:20:27 Dijk van, John
2 VSE 0:20:33 Houwelingen van, Kim
2 M60 0:20:47 Merx, Jacques
3 M45 0:20:57 Wezel van, John
4 M40 0:21:01 Rutten, Walter
12 MSE 0:21:08 Kieft van der, Job(HRR)
3 VSE 0:21:10 Kolfschoten, Nikki
4 M45 0:21:14 Mulder, Raoul
1 M35 0:21:19 Struijs, Gerwin
1 V50 0:21:24 Willemse-Olsthoorn, José
1 M65 0:21:26 Slijpen, Paul
3 M60 0:21:33 Heijningen van, Frank
3 M35 0:21:57 Hoek van, Bart
2 V50 0:22:05 Gilbert, Pippa
5 M40 0:22:05 Luteijn, Pieter
13 MSE 0:22:08 Romberg, Mike
14 MSE 0:22:25 Bals ter, Boris
4 M60 0:22:25 Groeneveld, Jan
4 VSE 0:22:26 Kuiper, Patty
15 MSE 0:22:58 Leeuwen van, Michel
1 V45 0:23:02 Hoekstra, Margriet
3 M55 0:23:06 Koot, Jos(HRR)
1 V35 0:23:10 Wreede de, Ulla
1 M70 0:23:20 Hoek, Peter
2 Mjun 0:23:27 Orie, Nicolaas(HRR)
3 Mjun 0:23:34 Holtslag, Wouter(HRR)
4 M35 0:23:40 Joyce, Colin
2 M50 0:23:40 Bongers, Hans
2 M65 0:23:54 Overvliet, Nol
16 MSE 0:24:02 Blezer, Max
1 V40 0:24:05 Kamps, Michèle
5 VSE 0:24:06 Wilk van der, Marieke
2 M70 0:24:16 Gerritsen, Harry
6 M40 0:24:16 Groenen, Geert
2 V35 0:24:18 Eugelink, Hilde
3 V50 0:24:20 Heiningen-Olsthoorn van, 
   Annie
17 MSE 0:24:30 Heuvel van den, Bart
18 MSE 0:24:32 Sikking, Bas
6 VSE 0:24:41 Harst van der, Karlijn (HRR)
2 V40 0:24:42 Berg van den, Helma
5 M60 0:24:44 Kramer, Berry
4 M55 0:24:48 Bol, Cees
7 VSE 0:24:59 Berg vd, Monique (HRR)
3 M50 0:25:08 Heijning, Jeroen
5 M45 0:25:08 Gastel van, Onno
8 VSE 0:25:12 Lange de, Mirjan
9 VSE 0:25:12 Kemper, Antoinette
4 V50 0:25:13 Orie, Marijke
7 M40 0:25:15 Wezel van, Roeland
3 V35 0:25:27 Meijer, Else
3 V40 0:25:39 Pronk, Miranda
10 VSE 0:25:53 Erkenbosch, Angelique
5 V50 0:25:59 Wijnvoord, Paulien
11 VSE 0:26:06 Mors, Yonina
4 V35 0:26:15 Bergh van den, Evelien
12 VSE 0:26:20 Ammerlaan, Inez
4 V40 0:26:36 Sallak, Faren
3 M65 0:26:57 Graauw de, Toon
5 V40 0:27:04 Kuiper, Sylvia
3 V45 0:27:12 Oliver Betrian, Rosa
6 V40 0:27:13 Kitchen, Pamela
6 M60 0:27:34 Coster, Jaco
6 V45 0:27:48 Dekker, Annemarie
13 VSE 0:27:59 Morena Robles, Natalie
7 M60 0:28:32 Bronkhorst, Peter
5 V35 0:28:35 Es van, Ingrid
5 M55 0:28:43 Ansberg, Eric
4 V45 0:28:48 Waal van der, Dieneke
5 V45 0:29:02 Nobelen, Monique
4 M50 0:29:11 Dulk den, Marcel
6 V45 0:29:15 Dulk-Helderman den, 
   Hellen
7 V40 0:29:41 Messerschmidt, Jolanda
7 M45 0:29:41 Messerschmidt, Marty
14 VSE 0:30:04 Leeuw de, Lindy
8 V50 0:30:27 Rentier, Simone
8 V50 0:30:27 Spaans, Emma
8 M60 0:30:59 Schaap, Martin
1 V65 0:31:16 Demper-Bongaertz, Coby
1 V55 0:31:27 Dreves, Hanneke
2 V55 0:31:36 Didier, Sylvie
6 V35 0:32:30 Jonge de, Ellen
1 V60 0:32:34 Swart, Maaike
3 M70 0:32:58 Eggermont, Peter
7 V45 0:34:46 Hoppenbrouwer, Monique
4 M65 0:34:48 Engelen, Paul
4 M70 0:35:04 Os van, Pieter
7 V35 0:36:18 Haaren van, Bregje
5 M65 0:39:35 Veelo, Peter
8 V45 0:39:58 Zijl van, Heidi

24e Golden Tenloop, Delft, 5000 m, 2-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:15:15 Teekens, Mike
   (Loopteam Velocitas)
1 Mrec 0:15:47 Solleveld, Mart(-)
3 Mrec 0:17:28 Roodakker, Eddy
4 Mrec 0:17:46 Hemert van, Jupijn
7 Mrec 0:18:14 Jong de, Stefan
9 Mrec 0:18:37 Dijksterhuis, Gerwin
17 Mrec 0:19:13 Hofschreuder, Ronald
18 Mrec 0:19:21 Kuiper, Joury
58 Mrec 0:21:32 Mulder, Raoul

4 V35 0:29:43 Messerschmidt, Jolanda
238 Mrec 0:29:43 Leeuwen van, Henk
145 Vrec 0:31:18 Swart, Maaike

24e Golden Tenloop, Delft, 10000 m, 2-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:32:01 Barsaiyan, Mike
   (Olympus'70)
1 M40 0:32:08 Kwist, Patrick
   (Rotterdam Atletiek)
2 M40 0:33:44 Silvius, Roché
1 m45 0:34:42 Lange de, Gerard
   (Watetweg)
1 Mrec 0:35:22 Burgemeester, Reinier
   (Dordrecht)
5 M45 0:35:54 Timmermans, Theo
1 M60 0:38:12 Haalboom, Drikus(avVN)
1 VSE 0:39:10 Berg van den, Tineke
   (Rotterdam Atletiek)
1 M55 0:39:11 Hoebeke, Cor
   (De Koplopers)
1 V35 0:41:22 Ramakers, Helmie
   (Haag Atletiek)
1 Vrec 0:42:20 Westhoff, Marleen(-)
109 Mrec 0:43:12 Rutten, Walter
7 M60 0:43:49 Merx, Jacques
3 V35 0:45:03 Swertz, Cynthia
18 M45 0:45:18 Messerschmidt, Marty
7 VSE 0:45:52 Kuiper, Patty
319 Mrec 0:46:34 Berg van den, Alex
18 Vrec 0:47:46 Wreede de, Ulla
12 M60 0:48:56 Zijl, Ed
15 M55 0:49:18 Claessens, Jean
23 M45 0:50:39 Roo de, Charles
52 Vrec 0:50:44 Berg van den, Helma
702 Mrec 0:52:25 Peeren van, Ralf
739 Mrec 0:52:28 Kramer, Berry
632 Vrec 0:52:51 Leeuwen van, Peter
120 Mrec 0:53:48 Joyce, Colin
854 Mrec 0:54:19 Diephuis, Lennaert
809 Mrec 0:54:34 Baelde, Jan
116 Vrec 0:54:42 Meijer, Else
177 Vrec 0:56:35 Hazenbroek, Ellen
970 Mrec 0:57:12 Harst van der, Edwin
215 Vrec 0:58:56 Korterink, Marike
1001 Mrec 1:00:25 Aller van, Bert

Welsh 1000 Metre Peaks, Abergwyngregyn, 
35000 m, 4-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 4:06:13 Davies, Timothy(Mercia)
1 M60 5:38:51 Tridimas, Yiannis
   (Bowland Fell Runners)
5 M60 7:55:45 Prooijen van, Willem

Enthoven Electra-competitie, Naaldwijk, 
1500 m, 9-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:04:12,3 Barsaiyan, Mike
   (Olympus'70)
1 Hmas0:04:14,2 Sparreboom, Erwin
   (Olympus'70)
3 MSE 0:04:22,7 Roodakker, Eddy
10 MSE 0:04:43,4 Claessens, Stefan
10 Mmas0:04:44,9 Timmermans, Theo
13 MSE 0:05:00,2 Hofschreuder, Ronald
20 Mmas0:05:10,0 Leeuwen van, Peter
21 Mmas0:05:21,6 Schaap, Zier
22 Mmas0:05:22,3 Kempkes, Peter
1 Vmas 0:05:27,3 Taal, Hiskia(Haag Atletiek)
3 Vmas 0:05:46,0 Swertz, Cynthia

1e Star Balmstrandloop, Noordwijk, 4000 m, 
9-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M40 0:14:35 Ouwerkerk, Robin(Leiden)
1 M60 0:16:50 Hogewoning(Rijnsburg)
2 M60 0:18:39 Zijl, Ed

1e Etappe Hardloop Vierdaagse, Apeldoorn, 
17100 m, 10-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
6 M35 1:18:04 Smit, Pascal
10 M50 1:21:02 Mullekes, Henk
11 M50 1:21:16 Thuijs, Frank
1 M60 1:23:23 Merx, Jacques
3 M60 1:25:05 Slijpen, Paul
17 M50 1:35:12 Pijpers, Rein

2e Etappe Hardloop Vierdaagse, Apeldoorn, 
20400 m, 11-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
5 M35 1:39:05 Smit, Pascal
10 M50 1:40:17 Mullekes, Henk
11 M50 1:40:17 Thuijs, Frank
1 M60 1:42:41 Merx, Jacques
2 M60 1:43:27 Slijpen, Paul
18 M50 2:02:06 Pijpers, Rein

3e Etappe Hardloop Vierdaagse, Apeldoorn, 
14600 m, 11-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
5 M35 1:06:08 Smit, Pascal
9 M50 1:10:16 Thuijs, Frank
1 M60 1:10:29 Merx, Jacques
3 M60 1:12:49 Slijpen, Paul
12 M50 1:13:28 Mullekes, Henk
9 M50 1:23:29 Pijpers, Rein

4e Etappe Hardloop Vierdaagse, Apeldoorn, 
8400 m, 12-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
4 M35 0:37:30 Smit, Pascal
10 M50 0:40:10 Thuijs, Frank
1 M60 0:40:27 Merx, Jacques
11 M50 0:40:39 Mullekes, Henk
2 M60 0:41:48 Slijpen, Paul
17 M50 0:47:16 Pijpers, Rein

5e Etappe Hardloop Vierdaagse, Apeldoorn, 
19100 m, 12-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
5 M35 1:34:17 Smit, Pascal
9 M50 1:35:29 Mullekes, Henk
10 M50 1:35:41 Thuijs, Frank
1 M60 1:37:42 Merx, Jacques
2 M60 1:39:11 Slijpen, Paul
18 M50 1:56:56 Pijpers, Rein

6e Etappe Hardloop Vierdaagse, Apeldoorn, 
20200 m, 13-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
10 M50 1:43:00 Thuijs, Frank
5 M35 1:44:03 Smit, Pascal
12 M50 1:47:06 Mullekes, Henk
1 M60 1:47:51 Merx, Jacques
2 M60 1:48:40 Slijpen, Paul

18 M50 2:01:48 Pijpers, Rein

Maastrichts Mooiste, Maastricht, 15000 m, 
12-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 0:47:36 Smeets, Rogier(Elslo)
1 V35 0:58:43 Schreurs, Patricia
   (Slenaken)
68 V35 1:29:49 Brama, Liesbeth

Wateringseveldloop, Den Haag, 5000 m, 
12-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:16:48 Trinthamer, Vincent
   (Nederland)
1 Vr 0:19:56 Vliet van, Angelique
   (Den Haag)
5 Vr 0:22:28 Kuiper, Patty
19 Man 0:22:37 Roo de, Charles
70 Man 0:28:43 Curfs, Emile

Wateringseveldloop, Den Haag, 10000 m, 
12-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:30:59 Poesiat, Thomas
   (Haag Atletiek)
1 M40 0:34:35 Willemse, Robert (Ned)
1 M35 0:34:51 Klein, Maarten(Sparta)
1 M45 0:36:02 Timmermans, Theo
1 VSE 0:36:29 Marrewijk van, Lindsay 
   (Haag Atletiek)
1 M50 0:39:51 Castel van de, Paul
   (Haag Atletiek)
1 M60 0:42:37 Govers, Anno
   (Haag Atletiek)
1 V35 0:43:31 Velders, Linda(Sparta)
1 V40 0:43:54 Dam, Marjolein
   (Haag Atletiek)
4 M60 0:46:39 Toet, Ton
17 M50 0:46:41 Zwart, Cor
25 MSE 0:47:19 Pastor Fernández, Manola
1 V45 0:47:23 Mooijman, Cora(Monster)
2 V35 0:48:23 Visschers, Petra
26 M50 0:48:45 Ven van de, Willem
11 M35 0:50:02 Hesselink, Gijs 
3 V35 0:50:22 Thiele, Xandra
38 M40 0:58:30 Driessen, Laurens
11  0:58:47 Gorter, Klaas

2e Star Balmstrandloop, Noordwijk, 4000 m, 
16-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:14:50 Laar van de, Mike
   (Noordwijk)
1 M60 0:17:03 Hogewoning, Wim
   (Rijnsburg)
3 M60 0:18:34 Zijl, Ed

NK Masters, Den Haag, 5000 m, 18-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 V40 0:19:02,0 Schippers, Agnes(Hellas)
1 V45 0:19:47,5 Wijs de, Marijke
   (SV Sportlust)
1 V35 0:21:03,8 Swertz, Cynthia
4 V45 0:22:33,0 Hoekstra, Margriet

34ste Oranjeloop, Kwintsheul, 5000 m, 18-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:16:07 Marrewijk van, Sjoerd
   (GAC Hilversum)
30 Mrec 0:24:18 Kramer, Berry
41 Mrec 0:27:19 Dijkers, Ab

3e Clubcircuit Vooschoten, Hazerswoude, 
10000 m, 18-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:39:07 Lucassen, Joost
   (Voorschoten)
8 Man 0:49:10 Zijl, Ed

Molenloop, Voorburg, 5000 m, 19-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:16:26 Silvius, Roché
7 Man 0:19:06 Baukema, Johan
22 Man 0:24:37 Claessens, Jean

Molenloop, Voorburg, 10000 m, 19-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:34:06 Reijerse, Anton(Gouda)
2 Man 0:36:53 Roodakker, Eddy
4 Man 0:37:44 Graaf de, Willem
8 Man 0:39:30 Wevers, Jeroen
11 Man 0:40:46 Kempkes, Peter
1 Vr 0:41:50 Ramakers, Helmie(D Haag)
20 Man 0:42:17 Vermeer, Oscar
40 Man 0:44:50 Mulder, Raoul
49 Man 0:45:22 Wijnands, Jaap
56 Man 0:45:57 Kamsteeg, Marcel
59 Man 0:46:00 Berg van den, Alex
74 Man 0:46:55 Franken, Niels
82 Man 0:47:39 Slijpen, Paul
90 Man 0:47:59 Messerschmidt, Marty
9 Vr 0:48:42 Kuijpers, Ingrid
12 Vr 0:49:42 Zevenbergen, Petra
13 Vr 0:50:04 Raalte van, Anne
146 Man 0:53:28 Hoek van, Bart
153 Man 0:53:56 Heijning, Jeroen
151 Man 0:53:56 Christ, René
23 Vr 0:53:56 Kamps, Michèle
180 Man 0:56:46 Graauw de, Toon

3e Star Balmstrandloop, Noordwijk, 4000 m, 
23-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:14:19 Laar van de, Mike
   (Noordwijk)
1 M60 0:16:47 Hogewoning, Wim
   (Rijnsburg)
3 M60 0:17:38 Zijl, Ed

Kester&Partnerloop, Maasdijk, 5000 m, 
25-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:15:46 Bloemendal, Martin
   (De Koplopers)
1 Vr 0:19:03 Jebet Tanui, Rose(Kenya)
2 Vr 0:19:13 Doorn van, Sandra
29 Man 0:21:24 Kieft van der, Job(HRR)
82 Man 0:27:55 Dijkers, Ab

VTM Telecomloop, Maasdijk, 15000 m, 25-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:48:41 Channi, Mostafa(Marocco)
38 Man 0:59:50 Smit, Gert Jan
126 Man 1:09:07 Merx, Jacques



12	 	 UITSLAGEN	EN	CONTACTEN	

ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS,

TECHNISCHE COMMISIE
Paul Slijpen (voorzitter) 070-350 5032

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  06-8300 8441
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
• Jan Willem Six (Voorzitter) 06-25177102
• Ruud van Groeningen (barkaarten/kasbeheer)06-5353 3941

COMMUNICATIECOMMISSIE
• Natalie Moreno Robles
• Monique van der Burg
• Sandra Craandijk

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
Else Meijer

Hot Road Review

4e Star Balmstrandloop, Noordwijk, 4000 m, 
30-6-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M40 0:14:17 Ouwerkerk, Robin(Leiden)
1 M60 0:17:02 Hogewoning, Wim
   (Rijnsburg)
2 M60 0:17:54 Zijl, Ed

10e Van Bank tot Bankloop, Heerde, 15000 m, 
2-7-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:44:46 Cherop, Alfred(Kenia)
1 M40 0:49:30 Mohammadi, Rachid(Atos)
12 M40 0:55:50 Timmermans, Theo
1 VSE 0:56:59 Rustidge(Isala'96)
9 VSE 1:13:39 Hoekstra, Margriet

33ste Kadeloop, Schipluiden, 5000 m, 2-7-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:15:48 Teekens, Mike
   (Loopteam Velocitas)
1 VSE 0:19:08 Doorn van, Sandra
5 Vr 0:19:08 Teeling, Esmee(HRR)

2e Den Haag Strandmarathon, Den Haag, 
42195 m, 10-7-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 3:08:29 Mpetsi Bokondji(LRRC)
11 Man 4:04:17 Slijpen, Paul
15 Man 4:05:42 Schiferli, Ewout
1 Vr 4:06:59 Edwards, Nancy(Den Haag)
18 Man 4:16:01 Koot, Jos(HRR)
20 Man 4:28:52 Messerschmidt, Marty
3 Vr 5:06:15 Jahn, Sigrid

Rabo Zomerloop, Zuidzande, 10000 m, 26-7-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:35:28 Rabout, Theo(Aardenburg)
40 Man 0:49:08 Luteijn, Izaak

De Krimstrandloop, Texel, 4000 m, 27-7-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 JJB 0:14:27 Burg ter, Rob(Julianadorp)
1 M60 0:18:56 Zijl, Ed

Bos en Duin Zomercross, Texel, 8300 m,
31-7-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M45 0:29:57 Hinze, Stefan(Duitsland)
1 M60 0:40:34 Bakelaar, Piet(Den Burg)
2 M60 0:45:11 Zijl, Ed

Kerkpolderloop, Delft, 5000 m, 31-7-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:17:39 Bovenkamp, Ernst
   (De Koplopers)
1 Vr 0:22:02 Raap, Els(Kombijsport)
9 Vr 0:28:11 Zwarts, Jaqueline
92 Man 0:28:29 Gerritsen, Harry

De Krimstrandloop, Texel, 4000 m, 3-8-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 JJC 0:15:06 Bakker, Jeroen(Driebergen)
1 M0 0:19:56 Zijl, Ed

Bradelierloop, De Lier, 10000 m, 6-8-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:29:58 Poesiat, Thomas(Lexgroep)
1 M45 0:34:34 Lange de, Gerard
   (AV Waterweg)
1 VSE 0:39:28 Jongerius, Marlies
   (Ophorst Runners)
1 M60 0:40:18 Wubben, Cees
   (Olympus'70)
21 M45 0:42:33 Lourens, Ferry(HRR)
6 VSE 0:43:42 Graat, Mirjam
6 M60 0:44:09 Merx, Jacques
11 M60 0:45:41 Slijpen, Paul

Bos en Duin Zomercross, Texel, 8300 m, 7-8-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M45 0:30:56 Opten, Wim (Zuidlaren)
3 M60 0:40:35 Bakelaar, Piet (Den Burg)
3 M60 0:44:08 Zijl, Ed

De Krimstrandloop, Texel, 4000 m, 10-8-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 JJC 0:14:58 Kerkmann (Bielefeld(D))
1 M60 0:21:36 Zijl, Ed

10e Star Balmstrandloop, Noordwijk, 4000 m, 
18-8-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:15:23 Laar van de, Mike
   (Noordwijk)
1 M60 0:17:54 Hogewoning, Wim
   (Rijnsburg)
2 M60 0:19:45 Zijl, Ed

Kerkpolderloop, Delft, 5000 m, 21-8-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:17:41 Leonard, Mark(-)
1 Vr 0:21:29 Raap, Els(-)
12 Vr 0:29:00 Zwarts, Jaqueline

Kärnten Läuft, Klagenfurt, 10550 m, 21-8-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:33:59 Rossmann, Thomas
   (Kolland Top Sports)
1 M45 0:35:01 Heit, Manfred
   (Atus Knittelfeld)
1 V40 0:46:42 Kreuzer-Ulbing, Doris
   (WFV Finkenstein)
80 V40 1:10:34 Messerschmidt, Jolanda
89 M45 1:10:34 Messerschmidt, Marty

3e HRR Timetrial, Boetveld, 5000 m, 22-8-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:17:07 Roodakker, Eddy
2 MSE 0:17:11 Heiningen van, Erik
3 MSE 0:17:24 Koot, Jeroen
4 MSE 0:18:06 Dijksterhuis, Gerwin
5 MSE 0:18:38 Roodakker, Robbert
6 MSE 0:18:44 Kanselaar, Wouter
1 VSE 0:18:59 Doorn van, Sandra
1 M50 0:19:08 Kempkes, Peter
2 M50 0:19:10 Leeuwen van, Peter
1 M40 0:19:24 Smit, Gert Jan
1 M45 0:19:37 Meer van der, Pieter
1 M35 0:19:38 Baukema, Johan
7 MSE 0:19:53 Claessens, Stefan
2 VSE 0:19:54 Houwelingen van, Kim
1 Mjun 0:20:03 Kuiper, Joury
2 M45 0:20:10 Laurens, Ferry(HRR)
8 MSE 0:20:26 Kieft van der, Job(HRR)
1 M60 0:20:29 Alcock, Doug
1 M55 0:20:37 Schaap, Zier

2 M55 0:20:42 Huizen van, Frans(HRR)
2 M40 0:20:42 Berg van den, Alex
3 M45 0:20:53 Mulder, Raoul
2 M35 0:21:00 Dobbe, Vincent
3 M40 0:21:06 Silvius, Roché
2 M60 0:21:08 Merx, Jacques
1 Vju 0:21:11 Teeling, Esmee(HRR)
4 M45 0:21:21 Harst van der, Edwin
3 VSE 0:21:43 Kolfschoten, Nikki
5 M45 0:21:52 Pauw, Mark
3 M60 0:21:56 Groeneveld, Jan
4 M60 0:22:03 Heijningen van, Frank
9 MSE 0:22:19 Hoek van, Bart
1 V35 0:22:29 Visschers, Petra
1 M65 0:22:29 Slijpen, Paul
4 VSE 0:22:32 Bos, Lineke
1 V40 0:22:37 Philipse-Paalman, Annejet
10 MSE 0:22:39 Romberg, Mike
3 M50 0:22:40 Bongers, Hans
2 V35 0:22:52 Wreede de, Ulla
4 M40 0:22:52 Haverhals, Arno
5 VSE 0:22:59 Kuiper, Patty
1 M70 0:23:15 Hoek, Peter
5 M40 0:23:17 Leeuwen van, Rob
3 V35 0:23:27 Philipsen, Nathalie
4 M50 0:23:36 Hartman, John
3 M35 0:23:40 Blezer, Max
4 V35 0:23:47 Eugelink, Hilde
6 M45 0:23:55 Walt van der, Michel
1 V45 0:23:55 Hoekstra, Margriet
5 M50 0:24:00 Dokman, André
6 VSE 0:24:02 Hintum van, Marjolein
4 M35 0:24:03 Hesselink, Gijs 
1 V50 0:24:04 Heiningen-Olsthoorn v, A
5 M60 0:24:06 Dijk van, Jaap
2 V40 0:24:17 Kamps, Michèle
1 V35 0:24:19 Koedam, Ellen(Zier)
6 V35 0:24:19 Leeuwen-Paay v, Nathalie
7 VSE 0:24:23 Spaans, Dunja
8 VSE 0:24:23 Agthoven van, Monique
7 V35 0:24:28 Jonker, Wendy
7 M45 0:24:30 Bargi, Darius
2 M65 0:24:31 Zijl, Ed
3 V40 0:24:34 Raalte van, Anne
9 VSE 0:24:37 Wilk van der, Marieke
2 V45 0:24:39 Horvers-Buesink, Paula
3 M55 0:24:46 Peeren van, Ralf
11 MSE 0:24:47 Sikking, Bas
8 M45 0:24:48 Gailjaard, Boy
3 V45 0:24:50 Begheijn, Liesbeth
10 VSE 0:24:58 Groot de, Viviane
11 VSE 0:24:58 Lange de, Mirjan
8 V35 0:24:59 Telgen, Yvonne
2 M70 0:25:04 Gerritsen, Harry
6 M60 0:25:04 Kramer, Berry
12 VSE 0:25:13 Es van, Patricia(Zier)
4 M55 0:25:13 Bol, Cees
4 V40 0:25:19 Castelein, Suzanne
13 VSE 0:25:25 Mors, Yonina
2 V50 0:25:36 Geng, Marion
5 V40 0:26:09 Impal, Sylvia
9 M45 0:26:12 Gerritseb, Eduard(Zier)
5 M35 0:26:18 Joyce, Colin
6 V40 0:26:19 Smit, Yvonne
7 M60 0:26:21 Gort, Roel
14 VSE 0:26:22 Houdé, Muriël(HRR)
15 VSE 0:26:29 Achtenberg, Ilja(HRR)
10 M45 0:26:31 Aarden, Aart
3 M65 0:26:31 Graauw de, Toon
16 VSE 0:26:32 Toit du, Marlene
4 M65 0:26:45 Munk de, Leo
17 VSE 0:26:49 Ammerlaan, Inez
7 V40 0:27:18 Klement, Marijke
18 VSE 0:27:23 Hest van, Eveline(HRR)
18 VSE 0:27:23 Hest van, Eveline(Zier)
4 V45 0:27:26 Meer van der, Yvon
19 VSE 0:27:29 Morena Robles, Natalie
8 M60 0:27:36 Haasnoot, René
20 VSE 0:27:41 Nap, Suzanne(HRR)
1 V55 0:27:50 Meijering, Monica
10 V35 0:27:51 Heerekop, Patricia
5 M65 0:27:54 Gorter, Klaas
6 M65 0:27:55 Ammerlaan, Wim
7 M65 0:27:59 Coster, Jaco
5 V45 0:28:06 Waal van der, Dieneke
1 V60 0:28:11 Hazenbroek, Ellen

8 M65 0:28:24 Bronkhorst, Peter
9 M60 0:28:32 Otte, Frank
6 V45 0:28:32 Oliver Betrian, Rosa
21 VSE 0:28:39 Heer de, Willemijn
7 V45 0:28:49 Nobelen, Monique
8 V40 0:29:08 Koster, Hetty
11 V35 0:29:25 Es van, Ingrid
22 VSE 0:29:31 Roos, Kim(HRR)
2 V55 0:29:50 Didier, Sylvie
5 M55 0:29:56 Cremers, Guy
10 M60 0:30:12 Schaap, Martin
23 VSE 0:30:25 Dijkstra, Lonneke
11 M60 0:30:27 Roersma, Henk(Zier)
3 V50 0:30:29 Rentier, Simone
24 VSE 0:30:30 Leeuw de, Lindy
25 VSE 0:30:42 Groeningen van, Yvette
3 V55 0:31:05 Wagenaar, Heleen
9 V40 0:31:07 Dankloff, Jacqueline
4 V55 0:32:02 Dulk den, Marijke
3 M70 0:32:19 Dalmeijer, Jan
5 V55 0:32:35 Gimberg, Yvonne
10 V40 0:32:39 Spaandonk van, Ellen(HRR)
12 V35 0:32:52 Brenk, Fem
8 V45 0:33:15 Oosterbaan, Ellen
9 V45 0:33:32 Hoppenbrouwer, Monique
6 V55 0:34:22 Dreves, Hanneke
1 V65 0:34:22 Gorter, Marijke
1 V75 0:35:01 Plug, Corry
4 M70 0:35:21 Herps, Anton
9 M65 0:35:47 Engelen, Paul
7 V55 0:41:02 Mahler, Margery

5e EnthovenElectra-competitie, Naaldwijk, 
3000 m, 1-9-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mmas 0:09:22,9 Wiegman, Frank
   (Leiden Atl.)
1 MSE 0:09:30,5 Roodakker, Eddy
4 Mmas 0:09:46,3 Silvius, Roché
3 MSE 0:10:07,1 Heiningen van, Erik
1 VSE 0:10:23,6 Bolte, Nahomi(AV Sparta)
5 MSE 0:10:23,6 Claessens, Stefan
6 MSE 0:10:58,0 Hofschreuder, Ronald
12 Mmas 0:11:02,7 Leeuwen van, Peter
4 VSE 0:11:05,1 Doorn van, Sandra
1 VjuA 0:11:09,4 Teeling, Esmee(HRR)
18 Hmas 0:12:07,7 Struijs, Gerwin
23 Hmas 0:13:07,6 Slijpen, Paul

1e Loop naar de Pomp, Noordeloos, 4000 m, 
3-9-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:14:32 Hardenbol, Peterjan
   (Lexmond)
1 Vr 0:17:50 Triest van, Elise(Woerden)
9 Mrec 0:19:53 Leeuwen van, Henk
23 Vrec 0:26:09 Gimberg, Yvonne
24 Vrec 0:26:34 Leeuwe van, Germaine
29 Vrec 0:27:31 Vree de, Ria
22 Mrec 0:31:01 Bol, Rob

1e Loop naar de Pomp, Noordeloos, 10000 m, 
3-9-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:33:38 Karimi, Nabil(Typhoon)
1 Mrec 0:35:58 Burgemeester, Reinier
   (Dordrecht)
1 VSE 0:40:11 Zijderveld, Anne(Passaat)
1 Vrec 0:46:21 Koorevaar, Janita
   (Groot-Ammers)
3 VSE 0:50:22 Bos, Lineke
35 Vrec 1:06:08 Rentier, Simone
39 Vrec 1:07:13 Griethuizen van, Marion
128 Mrec 1:12:06 Curfs, Emile
48 Vrec 1:16:11 Wagenaar, Heleen


