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Van de redactie

Feesten
Dit nummer van de Hot Road Review 

staat bol van de feesten. Daar hebben 
we de afgelopen dertig jaar met elkaar een 
mooie traditie in opgebouwd. We kijken 
met enkele organisatoren en feestgangers 
terug op een aantal legendarische feesten 
en mooie bbq’s. Natuurlijk blikken we terug 
op 13 september. Wat ons betreft mogen 
The Hot Hague Rockers bij een volgende 
gelegenheid weer optreden. Dat knalde er 
toch wel even uit!

In dit nummer ook aandacht voor een 
aantal bijzondere manieren van hardlopen 
zoals urban running. Hoe? Jazeker, urban 
running, rennen met allerlei hindernissen. 
Een soort stormbaan over langere afstand. 
Je moet het maar leuk vinden. De dames 
van de redactie slaan even een rondje over. 
Een andere slijtageslag is het lopen van de 
Jungfrau Marathon. Hardlopen, wandelen 
en klimmen in één marathon verenigd, 
kapotgaan en toch genieten. Petje af. En 
dan ’blij dat ik glij’ crossen, door zoveel 
mogelijk modder en over boomstammen. 
Tot slot onze eigen timetrial. Wie zegt dat 
hardlopen alleen maar hardlopen is? Bezie 
de variatie.

Onze voorzitter gaat in zijn column in op de 
magere belangstelling van de media voor 
atletiek. Gelukkig was het dankzij de suc-
cessen van met name de vrouwen afgelo-
pen zomer in Zürich dat hier meer aandacht 
voor was. Er moet dus een aanleiding zijn 
om in de krant te komen. Ook dat hebben 
wij gemerkt. Het Algemeen Dagblad heeft 
op maandag 15 september een mooi 
artikel gepubliceerd over ons lustrum en de 
historie van onze club. Het lustrum was de 
aanleiding. Het artikel is te lezen op onze 
Facebookpagina. De begeleidende foto had 
iets dynamischer gekund, maar laten we blij 
zijn met media-aandacht.

En laten we de beginners niet vergeten. Op 
zondagochtend 14 september toen wij nog 
met of zonder kater in bed lagen, startte 
de beginnersgroep met een dikke dertig 
deelnemers. Al deze lopers veel succes, zet 
hem op en loop 
bij de komende 
CPC de 5, de 10 
of zelfs de 21.

Ondine Gort,
voorzitter 
mediacommissie
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De Hot Road Race overdag was een succes 
met de deelname van ruim 20 teams. In 

tegenstelling tot vorig jaar werkte het weer 
goed mee. De regen viel toen met bakken uit 
de hemel, waardoor de meeste teams in een 
mum van tijd doorweekte routepapieren in 
handen hadden, met alle gevolgen van dien. 
Zoals verdwalen en controleposten die niet 
werden gevonden. 

Na binnenkomst van de teams en de borrel 
was er een heerlijk, gevarieerd mediterraan 
buffet. De twee bands die tijdens het eten en 
in de avond speelden vielen goed in de smaak. 
Maandagavond waren het clubhuis en het 
buitenterrein opgeruimd en was alles weer ‘als 
vanouds’, maar nu wel met een fijne herinne-
ring aan het zeer geslaagde lustrumfeest. Een 
dankbetuiging voor de inzet van de vrijwilligers 
die dit mogelijk hebben gemaakt is hier zeker 
op zijn plaats.

Na de overweldigende aandacht in juni en 
juli op tv en in de pers voor voetbal, wielren-
nen en tennis, was er in augustus eindelijk 
ook tv-aandacht voor atletiek. De Europese 
Kampioenschappen waren georganiseerd in 
Zürich en de Nederlandse atleten presteerden 
daar uitmuntend. Pas daarna verschenen 
er uitgebreide artikelen in de krant, met 
name over de vrouwen die medailles hadden 
gewonnen. Helaas is de belangstelling voor de 
atletiek - waaronder de wegatletiek - mager 
vergeleken met de aandacht voor voetbal en 
hockey. Bij die sporten mag je zelfs spreken 
van een overkill. Ook de sponsoring voor de 
atletiek is een moeizaam verhaal. Die begint 
bij NOC*NSF, waarvan atletiek maar mondjes-
maat subsidie ontvangt. Terwijl het toch een 
mondiale sport is, want bijna alle landen van 
de wereld vaardigen atleten af naar de Olympi-
sche Spelen. Sporten met veel medaillekansen 
krijgen ‘sponsoringvoorrang’, terwijl ze slechts 
door een beperkt aantal landen beoefend 
worden. Vorig jaar werd de subsidie voor de 
midden en lange (‘mila’-) loopafstanden door 
NOC*NSF verminderd en werden trainers 
ontslagen. Desondanks wist een stevig aantal 

mila-lopers zich voor Zürich te kwalificeren. 
Hoe kan het zo lopen!

In 2016 worden de Europese kampioenschap-
pen door de Atletiek Unie georganiseerd, 
samen met de gemeente Amsterdam. Laten 
we hopen dat hiermee ook trainingsfaciliteiten 
en sponsoring voor de wegatletiek meer 
aandacht krijgen. Begin 2014 waren er 3,9 
miljoen lopers in Nederland. 1,3 miljoen 
daarvan zijn evenementenlopers. Elke week 
zijn er ongeveer 40 hardloopevenementen. 
Er is een ontwikkeling gaande dat deze door 
commerciële partijen worden opgekocht. De 
populariteit van de hardloopevenementen 

is groot. Wel vergt het een grote inspanning 
om ze met vrijwilligers te organiseren. Wij, 
The Hague Road Runners, zijn nog steeds in 
staat om onze Royal Ten zelf te organiseren 
en dat willen we zo houden. In mei van dit 
jaar hadden we bijna 4000 inschrijvingen. De 
wedstrijd verliep goed en er werd zelfs een 
nieuw parcoursrecord gelopen. Helaas is de 
hoofdsponsor afgelopen jaar afgehaakt. Het 
bestuur van de Royal Ten is druk op zoek naar 
een nieuwe hoofdsponsor. We hebben er alle 
vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Toon de Graauw
Voorzitter
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‘Het gonsde van gezelligheid’
Wat valt er nog te zeggen over onze 6e lustrumviering?! Iemand merkte toen hij op zaterdag 13 september de poort naar het 
clubhuis binnenliep op dat het ‘gonsde van gezelligheid’. De lustrumcommissie en het bestuur hebben vele enthousiaste reacties 
gekregen.

Donatie aan Stichting Het Zuid-Hollands Landschap 
Als Roadrunners genieten we wekelijks van de mooie omgeving van het clubhuis: 
Clingendael, Meijendel, het strand. Ter gelegenheid van het 6e lustrum van de club 
heeft het bestuur –met unanieme steun van de leden tijdens de laatste ALV– beslo-
ten dit te waarderen met een donatie aan Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.

Foto Gerard Wessel

Op een mooie woensdagavond begin september reikte aandrager van het idee Frans 
Martens een symbolische cheque ter waarde van €3.000 uit aan Sandra ter Morse van de 
stichting. Zij dankte de club hartelijk: “De provincie Zuid-Holland bestaat nog maar voor 8% 
uit natuur. Stichting Zuid-Hollands Landschap probeert dit met man en macht te behouden 
en toegankelijk te houden om te sporten. Wij zijn ontzettend blij met deze donatie.”
Hierna maakten alle loopgroepen zich op voor een training in het Zuidhollands landschap, 
badend in de avondzon. (em)
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Rob is misschien wel een van de sterkste 
mannen van de club. Geen opgepompte 

biceps, enorme borstkas of opzichtige spier-
bundels, maar wel – goed zichtbaar onder zijn 
strakke t-shirts – een afgetraind lijf. Hoe hij dat 
doet? Urban running! 

Wat is in vredesnaam urban running?
‘De verzamelnaam is obstacle running, wat 
neerkomt op rennen met hindernissen als een 
soort stormbaan over langere afstand. Soms is 
dat door de stad, of, door de haven van Sche-
veningen. Maar meestal wordt dit soort eve-
nementen georganiseerd in buitengebieden als 
Spaarnwoude, Hellendoorn of Biddinghuizen. 
Het parcours varieert ergens tussen de 15 en 
20 km met om de kilometer een hindernis. 
Die hindernissen kunnen greppels, muurtjes, 
touwwerk, boomstammen en wat mij betreft 

Rennen langs hindernissen
Wat is er leuk aan rennen langs hindernissen: over muren klimmen, aan touwen hangen 
en door modder waden? Urban runner Rob van Leeuwen weet er alles van: ‘De lol zit 
'm in de afwisseling, de explosiviteit en vooral het gebruik van je hele lijf.’

Foto: Gerard Wessel

heel veel water zijn. Bij urban running gaat het 
wat meer om het spektakel: trappen, contai-
ners, steigers en liefst nog iets van bussen of 
boten. Als het maar refereert aan en gebruik 
maakt van de directe omgeving.’

Door de modder kruipen, over muren 
klimmen: Wat is daar in godsnaam leuk aan?
42 km over de weg rennen is leuk, pffff. Ik 
heb dat drie keer gedaan, maar kan daar geen 
bevrediging in vinden. Te eentonig. Rennen, 
rennen, rennen dat is alles. Daar is een man, 
uh mens, van mijn postuur niet op gebouwd 
(95kg 1,89mtr). De lol van deze sport zit 'm in 
de afwisseling, de explosiviteit, de techniek en 
het gebruik van je hele lijf. De trainingen zijn 
daar uiteraard ook op gericht. Soms train ik op 
de weg met de groep van Mark Hornung, de 
andere keer ren ik mee met de trailgroep van 

Willem van Prooijen en Pierre van Leeuwen 
en zelf doorloop ik twee keer per week een 
parcoursje op de sportschool. Al met al een 
gevarieerd programma, dat mij fysiek goed 
doet. 

Waarom niet alleen in de natuur lopen?
Als HRR hebben we de mooiste omgeving 
met de Waalsdorpervlakte, de duinen en het 
strand. Zandpaden, heuvels en lange trappen. 
Met als icing on the cake een vergeten storm-
baan en af en toe een illegaal stukje natuur. 
Vorig jaar zat ik een middag opgesloten bij de 
militaire politie, omdat ik per ongeluk op het 
leger munitiedepot liep in Wassenaar. Ik vond 
het niet heel erg, maar de militairen deden er 
toch heel gewichtig over… 
Ik kan me geen mooier trainingsgebied voor-
stellen. Maar… naast de natuur bieden stad en 
haven ook mooie uitdagingen. 

Wat is dan de uitdaging om over 
braakliggend terrein over stenen, rubber en 
rotzooi te springen? 
Ik kan me geen meer elementaire skills beden-
ken dat dat. In je vraagstelling ontbreken de 
sloten, boomstammen en zandheuvels. Maar 

Obstakels tijdens Urban Hero in Scheveningen
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als ik mijzelf voorstel in een prehistorische 
jacht of in een Mad Max-scène, zou het onge-
veer dezelfde setting hebben.....

Is er eigenlijk belangstelling voor urban 
running of blijft het beperkt tot een aantal 
freaks?
Voor zover ik weet komen er steeds meer 
evenementen. Mud Masters, Strons Men, 
Vinking, Tough Mother... ze zijn allemaal 
volgeboekt. Alleen onze lokale primeur The 
Urban Hero in Scheveningen (10km spektakel) 
had nog plaats. 

Typisch iets voor mannen, toch?
Mwah, eerder een jonge jongensding en als 
midlifer ben ik er dus blij mee, haha. Maar 
zonder dollen, het leukste gymonderdeel 
vroeger was toch de apenkooi? Het leger ben 
ik goddank uitgebleven als buitengewoon 
dienstplichtige, maar het sportieve deel had ik 
liever niet willen missen. Uiteindelijk beoefen 
ik mijn sport niet om in één specifiek deel 
goed te worden. Een beetje ravotten doet mij 
beter dan heel lang alleen maar rennen. 
Daarnaast: iemand die snel steile hindernis-
sen neemt, die van hoog durft te duiken, die 
hangend aan zijn armen 15 meter verder komt, 
hoog tegen een muur springt en zich dan nog 
optrekt, terwijl hij een parcours van 20km zo 
hard mogelijk rent: dat is een held. Of niet 
dan?! 
Een lijf dat dat kan is van een natuurlijke 
schoonheid zoals we als mens zijn bedoeld. 
Een loper die alleen maar kan rennen, rennen 
en rennen is voor mij niet superieur. 

Toe maar. Beetje macho is het toch wel? De 
deelnemers zijn zeker ruige mannen met 
brede borsten en opgepompte biceps? 
Uh ja, dat waren ze in het begin wel. Opvallend 
is dat er een soort symbiose is ontstaan tussen 
gym en running. Twee totaal verschillende 
velden die elkaar vinden in dit soort evene-
menten. Qua imago domineren misschien de 
sportschooljongens en -meisjes, maar inmid-
dels zijn de meer op cardio ingestelde renners 
dik in het voordeel. De lichte technische 
mannen manifesteren zich zeker op de lange 
afstanden voorin. Dat ligt ongetwijfeld ook aan 
het feit dat de afstanden steeds langer worden 
en de hindernissen als gevolg van de toename 
van het aantal deelnemers sneller. Ik hoop 
dus op wat zwaardere parcoursen waar kracht 
belangrijker is. Urban Hero in Scheveningen 
wordt georganiseerd door een oude surfmaat 
van me, vanuit zijn sportschool Crossfit in 
Scheveningen. 

Wat moet je kunnen om een urban run te 
lopen? 
Iedereen kan het als je het oké vindt om 
achterin mee te doen. Het niveau van de 
gemiddelde Hague Roadrunner overstijgt de 
gemiddelde deelnemer op deze evenementen, 
maar voorin meedoen is andere koek. In 
het begin waren het de sportschooljongens 
die eindelijk dachten in iets van hun cardio-
onderdelen te kunnen excelleren, maar inmid-

dels zijn het toch weer de lichtere, snelle en 
technische gastjes die het winnen. Wat blijft is 
toch de kick van lekker vies en stoer, dat moet 
je wel aanspreken.

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

Wat voor training volg je en wat zijn jouw tips 
en trucs?
Lekker variëren. In de basis is het niet anders 
dan een andere duurprestatie, al moet je 
hierbij goede focus hebben op je explosief 
vermogen en de voortdurende tempowis-
selingen. Je core-stabiliteit (buik en rug) moet 
goed ontwikkeld zijn, de rest valt wel mee. 
Uiteindelijk komt het toch voor 75 procent 
neer op rennen, rennen en rennen. Door de 
bagger, dat wel!
Ook de juiste kleding en schoeisel zijn 
belangrijk. Veel water en modder of zand 
maakt dat het allemaal wel strak moet zitten 
en snel moet lozen. Die barefoot-schoentjes 
zijn mij goed bevallen, alhoewel dat weer een 
trainingsaandacht op zich vraagt...

Heb je nog advies voor beginnende urban 
runners? 
Doe lekker mee en heb lol. Dat is toch echt de 
basis. Heel vaak is er niet eens een tijdswaar-
neming. Vooral jezelf niet te serieus nemen, en 
dat ligt mij wel. (rvl/tvdg)

Rob van Leeuwen
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Onbetaalbare vrijwilligers
Zomaar een woensdagochtend op de club. En wat zie je? Activiteiten waar geen clublid 
weet van heeft. Cees Crielaard, bijna twintig jaar barmedewerker (en nog veel meer): 
‘Vrijwilligers houden de boel gaande’.

10.03 uur:
Cees ontvangt een vertegenwoordiger van een 
groothandel. De man komt zichzelf introduce-
ren en praat, niet over levering van levensmid-
delen en drank, maar over sport: dat hij nog 
stage heeft gelopen bij HRR-trainer Harm 
Hendriks, zelf trainer is geworden, uiteindelijk 
de sportvereniging Sportief Wandelgroep 
Zoetermeer heeft opgericht en daarvoor is 
geridderd. Cees schenkt nog maar eens koffie 
in. ‘Dat was een aardige introductie,’ zegt Cees 
droog, als de vertegenwoordiger (na trainings-
tijden, clubkleding en de vierdaagse) komt 
met zijn sales-pitch. Het gaat over prijsmarges, 
statistieken en bezorgservices. Cees is beleefd, 
aardig en oeverloos geduldig. Hij hoort de man 
aan en wacht op het juiste moment.

Cees kent zijn pappenheimers. Hij is al sinds 
1995, een jaartje na zijn HRR-lidmaatschap, 
barmedewerker, werd tien jaar later pen-
ningmeester van de bar en van 2002 tot 
2009 assistent-penningmeester. ‘Ze hadden 
me gepolst voor een bestuursfunctie, maar 
dat wilde ik beslist niet. Ik blijf liever op de 
achtergrond.’ 
Cees is de man van de cijfers. Hij schudt ze zo 
uit zijn mouw. De jaarlijkse omzet van de bar is 
€ 60.000, waarvan de helft inkoop. Het leden-
tal van de club is gestegen naar rond de 800. 
Het gemiddelde bargebruik tijdens het topjaar 
2011 lag op € 81 per lid. De inkomsten uit 
contributies zijn een kleine € 90.000. Eindeloze 
lijsten met cijfers bewaart Cees in een hard 
bruine postmap. Bovenop staat in grote rode 
letters: SYRIË. Ja, Syrië!
Dat vraagt om uitleg: de kaft is een oude map 

Wisselbeker voor vrijwilliger van het jaar
De Simon Tuyt wisselbeker wordt sinds 1985 elk jaar uitgereikt aan de vrijwilliger van het 
jaar. De beker is vernoemd naar Simon Tuyt, omdat hij zich - in de beginjaren - enorm 
inzette voor het clubhuis aan de Doorniksestraat. De beker wordt uitgereikt aan iemand van 
de verenging die zich met vrijwillige activiteiten heeft onderscheiden. Afgelopen jaar kreeg 
Mary de Konink de beker overhandigd. Zij wast al sinds jaar en dag de handdoeken, thee-
doeken en vaatdoeken van de club. Mary: ‘Elke woensdag haal ik de vuile was op en neem 
ik de schone mee terug. Meestal een wasmand vol. Dat doe ik al tien jaar. In het begin 
kreeg ik zeep van de club, maar dat wilde ik niet meer. Ik was gestopt met de bardienst 
en kon op deze manier iets terugdoen voor de club.’ Daarnaast verricht ze ‘natuurlijk’ ook 
hand- en spandiensten bij de Royal Ten en bij feesten en partijen.

Mary bevindt zich in goed gezelschap. De wis-
selbeker is aan de volgende mensen uitgereikt:
1985 Jolien Pas / 1986 Verbouwingsteam / 1987 George 
Hansbergen / 1988 Jan van der Roest / 1989 Ruud van 
Groeningen / 1990 Waltraud Vingerhoed / 1991 Herman 
van der Stijl / 1992 Fit Ten Miles Team / 1993 Heidi en 
Gerrit van der Veer / 1994 Berry Kramer / 1995 Marcel 
den Dulk / 1996 Ronald Boekkamp / 1997 Hellen den Dulk 
/ 1998 Ruud van Groeningen en Els Bloemen / 1999 Ruud 
Zijdenbos / 2000 Georgette Parlevliet / 2001 Rodi Druif / 
2002 Jéjé Groot / 2003 Ben Hermans / 2004 Rob Krahmer 
/ 2005 Nellie Verpoort / 2006 Cees Crielaard / 2007 Han 
Elkerbout / 2008 Marike Korterink / 2009 Nico Trotsenburg 
(zie extra bijlage: Mister BBQ) / 2010 Peter Wisse / 2011 
Jean Beeren / 2012 Louis Kainde / 2013 Mary Konink.

van Shell. Cees heeft er jaren als boekhouder 
gewerkt. Schoonvader Toet was zeeman tot de 
oorlog en daarna werkzaam bij de oliemaat-
schappij. Ook de broer van Cees en de vier 
dochters van Toet werkten er. Beide families 
woonden praktisch tegen de duinen aan. 
‘We zijn echte kustmensen. Toen mijn zoon 
afgelopen jaar de Meeuwenmakrelenloop 

meeliep (waaraan ik ook vaak heb meegedaan) 
kwam hij langs mijn ouderlijk huis en die 
van mijn schoonouders, terwijl ik stond te 
zwaaien.’
Cees staat op, draait zich om en loopt wat 
voorovergebogen naar de bar - hij heeft het in 
zijn rug - om verse koffie te zetten. 

Dat brengt de vertegenwoordiger op de vraag 
welk merk koffie afgenomen wordt. Cees weet 
waar hij op aanstuurt. Rustig legt hij uit dat 
mensen het oude merk niet lekker vinden. 
Daarom experimenteert hij met een nieuw, 
duurder merk. Een deal wordt gesloten. De 
groothandel levert gratis thermoskannen als 
Cees het ene merk blijft afnemen – want zegt 
de vertegenwoordiger: ‘We staan naast de 
klant en niet erachter.’ Cees trekt zijn wenk-
brauw op en lacht beleefd.

10.56 uur:
De woensdagochtendgroep van Annie van 
Heijningen komt terug van de training. Cees 
heeft net afscheid genomen van de salesman 
en staat nu achter de bar om de verse koffie 
te verkopen. In het clubgebouw is het al een 
drukte van belang. De schoonmaker loopt 
rond, John Agterof en Peter Bernard komen 
binnen voor een drankje na werk in de tuin, 
Berry Kramer en Han Elkerbout (leden van de 
Krasse Knarren Klus Club) kijken de koeling na, 
een aantal leden van de Club van 100, de TC én 
het voltallige bestuur zitten op verschillende 
plekken te vergaderen. De muziek staat aan, 
de deuren open: het is mooi weer.

Het domein van Cees Crielaard: de keuken van de club

Woensdag is topdrukte waar 
geen clublid weet van heeft

Mary de Konink
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Nu ben ik nog de penningmeester van de 
bar. Ik houd overzicht over het geld, de kluis, 
het kasboek en de uitgaven, samen met de 
barcommissieleden. Elke week check ik de 
bankafschriften. Dat is in één uurtje klaar. Nu 
ik niet meer loop raak ik de feeling met de club 
een beetje kwijt. Daarom kom ik regelmatig op 
de donderdagavondnazit van m’n oude loop-
groep Ben van Kan. Dan komen ook andere 
HRR-leden langs, die niet meer hardlopen. 

13.27 uur:
De douches in een van de herenkleedkamers 
blijken niet te werken. Twee heren van de 
golfvereniging komen voor overleg. Een koeler 
lekt. De tafel wordt afgehaald. De vaatwasser 
gaat aan. De koelkasten zijn uitgeruimd, de 
broodmanden staan klaar. Nu alleen nog 
wachten op de groothandel die de bestelling 
komt leveren. (tvdg)

dessert geserveerd. Het is goed geregeld. Cees 
gaat er nog eens voor zitten om uit te leggen 
dat het de vrijwilligers zijn die de club gaande 
houden.
‘De barcommissie loopt heel goed. Willem 
Maasland houdt de bestellingen bij. Hij geeft 
elke week online door wat we nodig hebben. 
Paul van Dunné verzorgt de kas en barkaarten 
- dat jaren door Ruud van Groeningen is 
gedaan - en ik geef het geld weer uit. De taken 
zijn goed verdeeld. Ik maak geen barroosters 
meer. Ben geen voorzitter meer van de 
barcommissie. Je vindt me niet meer vier, vijf 
avonden per week op de club. Er is een tijd 
geweest dat het wel te gek werd. Dan kwam 
ik thuis van mijn werk om direct na het avond-
eten weer aan de slag te gaan voor de club. In 
2012 ben ik gaan minderen. Mijn onderrug is 
versleten. Ik loop niet meer hard. Ik heb altijd 
geroepen dat ik zou stoppen met de club als ik 
zeventig ben. Maar, dan wat?

  INTERVIEW 7

Sterren van de hemel
Eigenlijk was Cees Crielaard voetballer 
en tennisser. De éérste CPC liep hij in 
1985. De snélste een paar jaar later in 
1 uur 38. Daarna werden het marathons. 
De Amsterdam marathon in 1989 liep 
hij net onder de vier uur, maar het kon 
sneller. In 1993, in Etten-Leur, tevens de 
Nationale Kampioenschappen, klokte hij 
3 uur 27. Daarna zijn de tijden niet meer 
verbeterd. Cees is bijna twee jaar wegge-
bleven van de club en heeft zich daarna 
weer gemeld bij de groep Ben van Kan. 
Niet meer om de sterren van de hemel te 
lopen, maar om mee te helpen met het 
verbouwen en verven van het nieuwe 
(huidige) clubhuis. Sinds 2012 loopt hij 
niet meer hard maar wandelt, fietst en 
tennist hij nog heel graag. 

Ook als het clubhuis “dicht” is zijn er dus 
mensen. Woensdag is topdrukte. 
Cees: ‘Ik ben er meestal al om half negen, 
samen met Han. We brengen het gescheiden 
plastic en karton weg. Daarna kijk ik de voor-
raad na op verloopdatum. Oude voorraad bier 
staat soms achterin de koelkast. Die spiegel 
ik. Ik heb er een hekel aan als flesjes “verdwij-
nen”. Daarna inspecteren we de keuken, de 
vaatwasser, zeep en filters, en maken we het 
schoon als het vuil is.’

Cees telt wie tussen de middag mee-eten. 
Veertien. Traditiegetrouw bakt hij voor ieder-
een een spiegelei. Twee tafels worden aan 
elkaar geschoven en gedekt. Onder elk bord 
een placemat. Ergens klink het geluid van een 
stofzuiger. De tv staat geluidloos aan. Dertien 
mannen en één vrouw schuiven aan.

12.45 uur:
Het is gezellig. Iemand deelt pasta die hij 
heeft meegenomen. Een stukje taart wordt als 

v.l.n.r.: Han Elkerhout, Cees Crielaard, Berry Kramer

Cees Crielaard
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Laat zien dat je een Hague Roadrunner bent!
Ed Zijl is bij de leden van de Hague Road Runners bekend als trainer van een groep (jonge) mensen die een snelle 5 en 10 km 
willen lopen. Maar wist je dat hij ook de kledinglijn van onze club verzorgt? En dat hij dat met 100% inzet doet, zoals eigenlijk alle 
vrijwilligers van de club?

Ooit in een ver verleden was het heel 
normaal om met een katoenen t-shirt met 

daaronder een lange of korte flubberbroek 
hard te lopen. Aan het eind van je loopje was 
je kleding drijfnat en loodzwaar van het zweet. 
En met regen had je kans dat je shirt uitgerekt 
op je knieën hing. Het dragen clubkleding was 
toen alleen nog voorbehouden aan de echt 
snelle hardlopers die een serieuze prestatie 
neerzetten tijdens wedstrijden.

Voor recreanten was het een enorme drempel 
om ook in clubkleding te lopen. Gelukkig is die 
tijd voorbij. Steeds meer recreanten deden en 
doen mee aan hardloopwedstrijdjes. En hoe 
leuk is het dan om tijdens je wedstrijd herkend 
te worden als lid van de HRR en naar de 
finishstreep te worden geschreeuwd.

Ed Zijl heeft deze ‘trend’ snel en vakkundig 
opgepakt. Samen met een paar clubleden 
werden kleur en stof uitgezocht en het 
bordeauxrode shirt met grijze highlights was 
geboren. De inkoop deed en doet Ed zelf. 
Eerst nog alleen het katoenen shirt, daarna in 
combinatie met de strakke tight. Het was even 
slikken om je te vertonen in zo’n strak aerody-
namisch broekje, maar zelfs dat went.

De afgelopen jaren heeft het bestuur samen 
met Ed de clubkleding aangepast aan de tijd. 
Modernere snit, ander logo, meer keuze in 
shirt of broek. Voorop staat de kwaliteit van 
het materiaal. De kosten van de kleding zijn 
niet laag, dus mag je ervan uitgaan dat een 
shirt en/of broek een hardlooplevenlang 
meegaat. 

In de vitrine in het clubhuis hangt een set van 
de nieuwe lijn clubkleding. Ed Zijl kan je alles 
vertellen over materiaal, materiaal en prijzen. 
Op de website van de HRR staan zijn gegevens. 
Koop een shirt en laat zien dat je een Hague 
Roadrunner bent! (mvg)

Een clubshirt voor de 
500ste Facebook-fan!
Foppe de Vries uit de groep van Peter 
Kempkens was onze 500ste Facebook-fan 
en won daarmee een clubshirt! Wil je ook 
op de hoogte blijven van het laatste Road 
Runner nieuws, uitslagen en foto’s? 
Like The Hague Road Runners op 
www.facebook.com/hrrdenhaag/ (mo)

De winaar Foppe de Vries
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Waarom 
zou ik 

mij haasten? 
Waarom zou 
ik sneller 
lopen dan de 
bloemen?

Aan deze 
regels van de 
dichter Arjen 
Duinker moest 
ik denken 
toen ik laatst, 

middenin een goed gesprek, plotseling ver-
rekte van de pijn en bij de boerderij afscheid 
nam van mijn groepje. Het groepje door naar 
het strand, ik terug naar de club. Ja, ik vind het 
wel.
Wat een stilte ineens. Geen geklets, geen 

Weinig in te brengen
Columnist Rutger H. Cornets de Groot (groep Marc Hornung en trailrunner)

gedraaf. Geen voorbijschietende bomen. Alles 
in de ruststand die intreedt zodra wij onze 
hielen hebben gelicht. Alsof het licht anders 
staat, de lucht anders beweegt. Wat is dat voor 
vogel? En staat daar nou een hert? Er gebeurt 
hier kennelijk van alles als wij er niet doorheen 
sjezen.

De dagen daarna wachten nog meer zegenin-
gen. Geen gehaast meer om thuis te komen. 
Lekker uitgebreid koken. Glaasje wijn vooraf? 
Geen probleem. Nog één? Welja! 't Is pas 
kwart voor zeven. Ren je maar gek, jongens, ik 
zit hier goed. Proost.

Trouwens, geblesseerd zijn betekent niet 
dat de club niet meer bestaat: ook daar, in 
die veredelde kroeg kan gedronken worden. 
Er is altijd wel iemand jarig. Of zoveel jaar 
getrouwd, of gescheiden. En 't is niet duur!

Dan, als je alle zegeningen van dit vrije, 
zorgeloze leven hebt geteld, gebeurt er iets 
merkwaardigs. Iets maakt zich van je los. Je 
voelt het haast niet: een bijna onmerkbare 
trilling, een onrust, een heel licht, onwezenlijk 
gevoel. Maar juist dat lichte maakt het op den 
duur ondraaglijk: je benen willen eruit. Ze 
willen lopen! Bewegen, de grond onder zich 
wegtrappen. Tegen een heuvel oplopen. Iets 
voelen waar ze wat mee kunnen.

Ziedaar de gevolgen van al die trainingen: 
je bent in eigen huis geen meester meer. Je 
benen maken de dienst uit. En werktuiglijk 
volg je ze, zodra het weer kan en als je weer 
mag. Waarschijnlijk veel te vroeg – maar heb je 
soms wat in te brengen?

Meer columns: cornetsdegroot.com/rhcdg/

Mijn HRR is live 
Houd zelf je gegevens bij

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

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

Nieuwe trainer
Pierre van Leeuwen heeft onlangs zijn 
trainersdiploma behaald. Hij gaat trail-
running-trainingen geven op de dinsdag- 
en donderdagavond. 

Foto Gerard Wessel

Willem van Prooijen is assistent-trainer. De 
dinsdagavonden worden er circuitjes gelopen. 
Deze trainingen zijn geschikt voor iedereen die 
minstens een uur achter elkaar kan hardlopen. 
De donderdagavonden doet Pierre vaartspel-
trainingen. Deze trainingen zijn voor meer 
gevorderde lopers. (em)
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Crossen: iets voor jou?
‘Blij dat ik glij.’ Dat is crossen. Maar bovenal: genieten. Je springt over boomstammen, 
neemt heuveltjes, bruggetjes. En je loopt vooral door de modder.

Tekst en foto’s: Ed Zijl

Het  crossseizoen loopt van november tot 
half februari. Na de zomervakantie verlang 

ik er alweer naar. Ik doe elk jaar mee met de 
ZHM-(Zuid-Holland Midden)  crosscompetitie. 
Dat zijn vijf crossen, waarvan je er één mag 
missen. De eerste is de Flora-Cross in Boskoop, 
een van de mooiste en zwaarste lopen. 
Daarna volgen Reeuwijk, Waddinxveen, Gouda 
en Alphen aan den Rijn (door Archeon). 
Een ander leuk crosscircuit is 1 van de 4 cross.

Informatie over crosscircuits
Bij het ter perse gaan van dit nummer waren de data van de Crosscompetitie Regio Zuid-
Holland Midden nog niet bekend. 

1 van de 4 cross
Wedstrijd Datum Afstanden
Duinrellcross 7 december 5 km en 8,5 km
Delfse Oliebollencross 28 december 4,6 km en 9,2 km
Haagse Oliebollencross 3 januari ca 4 km en ca 8 km
Clingendaelcross 18 januari 4,7 km en 7,1 km

Zelf doe ik mee met de masters60, dat is 
meestal 6 of 7 km. Je loopt 4 of 5 rondjes: 
ook leuk voor de supporters. De dames lopen 
meestal 4,5 km en de heren 8 of 9 km. Je kunt 
ook met de prestatieloop meedoen, dan mag 
je zelf kiezen hoeveel rondjes je loopt. 
Afgelopen seizoen ben ik 3e geworden bij de 
masters60.
Wil je dit jaar ook meedoen? Je kunt me altijd 
vragen om meer informatie.
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1984 – 2014
Dit jaar bestaat The Hague Road Runners dertig jaar. Na 
aandacht voor de oprichters van de club in de eerste bijlage 
en de snelste lopers van de club in de tweede is het dan 
eindelijk tijd voor feest! In deze dertigjarige special wordt er 
natuurlijk teruggeblikt op het grandioze feest zelf, maar ook 
andere 'feestnummers' komen uitgebreid aan bod. Niet voor 
niets wordt er regelmatig gescandeerd ‘We want more’.

Mix van sport en feesten
Hoe vier je als 'dynamische wegatletiekvereniging' je dertigjarig bestaan? Juist door sporten te combineren met feesten. Die com-
binatie levert mooie momenten op. Over de Hot Roadrace lees je elders in dit nummer. Deze terugblik start bij de borrel en eindigt 
tegen middernacht met de voetjes van de vloer.

Feest!
De teams druppelden nog binnen toen ook de eerste gasten voor de 
borrel binnenkwamen. Een bijzondere gast was Frank Basters, voorzit-
ter van buurtvereniging 'Beneden de Landscheidingsweg', die onze club 
complimenteerde met de enorme sportiviteit. Tijdens de borrel keek 
onze voorzitter terug op dertig jaar Hague Road Runners en bedankte 
de Lustrumcommissie voor de uitstekende organisatie, waarna de voor-
zitter van de TC Ed Reinicke de prijzen uitdeelde aan de winnaars van de 
Hot Road Race. De borrel en het aansluitende buffet werd opgeluisterd 
door de muzikale klanken van het trio Reinaldo Lopez, Brazilian en Latin 
Artist. Dat hebben we geweten. Al snel gingen de heupen los en de 
voeten van de vloer. De olijke cocktails van de cocktailbar maakten in de 
loop van de avond de bewegingen nog losser. 

Het buffet ging open met diverse tapa's, een macht aan spaghetti 
bolognese en diverse pizza's. Voor het dessert stond een ijscoman op 
het terrein en was er heerlijke Italiaanse tiramisu. Er hadden zich toch 
zo'n driehonderd leden voor dit buffet ingeschreven, dus dat vereist 
uiteraard de nodige logistieke aandacht. 

Na het buffet ging de Madison Partyband los. Ook hier was de 
dansvloer direct gevuld. Na de eerste set van de band kwam het grote 
moment, het aangekondigde verrassingsoptreden. Vier leden van de 
HRR traden op in de gelegenheidsband 'The Hot Road Rockers' en 
verzorgden een spetterend optreden. Het clubhuis kookte: dit vraag om 
meer. We want more!

Enfin, de redactie hoeft niet te schetsen hoe het verder ging: plezier, 
praten, dansen, drinken, lachen op een mooie zomeravond, nadat je 
een mooie prestatie hebt geleverd. Wat wil een mens nog meer. 
Het was nog lang onrustig op Groenendaal 11… (oig)
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Lidnummer 747: 
Berry Kramer (66), 
Organisator
Mijn horecaervaring kwam bij alle HRR-feesten 
goed van pas. Ik heb namelijk jaren gewerkt 
in restaurants en gerenommeerde bedrijven 
zoals het Kurhaus, Hotel des Indes en Huis ter 
Duin. Later – toen als hoofd van het bedrijfs-
restaurant van een ministerie – heb ik het 
organiseren van grote partijen geleerd. 

Alleen al het goed laten draaien van een 
kantine met duizend zitplaatsen vergde veel 
initiatief. 

Het jubileumfeest van 2009 (25 jaar bestaan 
van de club) is in mijn herinnering erg goed 
geweest: een mooi buffet, lekkere barbecue 
en een goede band! Vooral de samenwerking 
met Nico Trotsenburg (zie ‘mister BBQ’) was 
fantastisch. Als een soort breed inzetbare, 
zelfstandige ondernemers vulden we elkaar 
goed aan. Bij dit feest heb ik, zoals altijd, ook 
de decoratie en verlichting verzorgd. 
Ik speelde zelf ook nog mee in de jubileum-
band "The Hot Road Rockers" met diverse 
leden van onze vereniging. Dat was op zich 
al een feestje. Het repeteren en een goede 
act van vijf nummers neerzetten was best 
spannend. 

In het lustrumjaar 1994 (10 jaar) aan de 
Buurtweg zat ik in de organisatie van het 

lustrumfeest. Toen in perfecte samenwerking 
met Rob Krahmer. Met de iets te grote jubi-
leumcommissie vergaderden we toentertijd 
‘heel’ gezellig.

Op de Buurtweg hadden we een leuk glazen 
clubhuis. Het was het voormalige clubhuis van 
voetbalvereniging Oranjeplein. We gebruikten 
een grote muffe tent als feesttent op het 
binnenplein. En ik kan me nog herinneren dat 

ik tijdens een van de Kerstparty’s als decoratie 
kerstbomen ondersteboven in de glazen koepel 
hing. Een fantastisch gezicht was dat, maar het 
gaf na twee weken wel een zee van naalden op 
de grond. Nee, brandveilig was het niet. 

Ik verzorg al zeventien jaar de kerstversiering, 
inclusief de vlaggenmastkerstboom en overige 
decoratie en verlichting bij clubevenementen 
en -feesten. De decoratie moet voor mij wel 
wat structuur hebben en niet hapsnap een 
ballonnetje opblazen en een papieren slinger 
ophangen. Met het decoreren kan ik mijn cre-
atieve ei kwijt. Dat creatieve zit wel in mij: ik 
beeldhouw (in een atelier in park Oosterbeek) 
en schilder. Voortdurend borrelen ideeën op 
die ik dan uitvoer. 

Nee, een feestneus ben ik niet van huis uit. 
Ik organiseer feesten omdat ik mij betrokken 
voel bij de Roadrunners. Ik denk altijd mee en 
ben met de club en de leden vergroeid. Dat 
ontstaat vanzelf na 25 jaar lidmaatschap.

1984 - 2014
Berry, Nico, Willem & Marijke: niet toevallig wat namen van HRR-leden. Zij zijn de grondleggers van vele feesten. Daarom aan hun 
de vraag: “Wat was jouw legendarische moment?”

Lidnummer 1715: 
Nico Trotsenburg (64), 
Mister BBQ
Ik organiseer al jaren de barbecue voor de 
vereniging. Tijdens het laatste lustrumfeest zijn 
1500 satés, 250 filetlapjes, 250 hamburgers, 
250 speklapjes en salades weggehapt. Tot in de 
kleine uurtjes. Niet alleen de jubileumfeesten, 
maar ook de jaarlijkse barbecue (in het voor-
jaar) is uitgegroeid van een gezellige avond tot 
een traditie. Alweer zo’n 15 jaar organiseer 
ik met meerdere vrijwilligers deze zeer suc-
cesvolle avond. De eerste jaren rekenden we 
op tientallen deelnemers maar de laatste jaren 
zijn we gegroeid naar zo’n 150 eters.

Elke vijf jaar is het prijs. Iedereen weet dat het 
na de trainingen altijd al erg gezellig is op de 
club, maar tijdens de jubileumfeesten gaan we 
echt los.

Ik herinner me nog het laatste lustrumfeest. 
Het was alles in één: een verrassingsavond, 
een familiedag, de eerste Hot Road Road Race, 
een feestavond en een gratis barbecue voor 
alle leden. Vooral de jubileumavond was er 
één om nooit meer te vergeten. Ontvangst 
met een bruisend drankje, toespraken van 
de voorzitter Toon de Graauw én de huidige 
staatssecretaris Sander Dekker, een heerlijk 
Indisch buffet en een afsluitend feest met 
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muziek van een ludieke HRR-band en de band 
That’s Cool. En Cool was het. 
Ook herinner ik me nog goed dat we bij onze 
naastgelegen hockeyclubs bier moesten gaan 
lenen omdat onze voorraad op was! 

Duidelijk mag zijn dat onze vereniging veel 
talent herbergt. Niet alleen hardlopers, maar 
ook talenten op andere terreinen. Dagelijks 
zijn vrijwilligers bezig met het wel en wee van 
de vereniging. En van een leuk feest zijn de 
meesten niet vies. Dit jaar sla ik de BBQ-tradi-
tie een jaartje over – het moet geen werktradi-
tie worden – maar dat wil niet zeggen dat het 
volgend jaar niet zo maar weer kan gebeuren 
dat ik zeg: ‘Zet de BBQ maar aan!’

Lidnummer 2073 & 2737: 
Willem Maasland (60) 
en Marijke den Dulk (58), 
Feestgangers

Zoals Shakespeare al eens opmerkte: legen-
darische feesten staan in de gedachten en 
belevenissen van de aanwezigen. Je moet erbij 
zijn geweest. Het beschrijven is altijd lastig.

In zijn dertigjarige bestaan heeft the Hague 
Roadrunners veel feesten gegeven. De feesten 
waren voor lopers van de eerste orde heel 
anders dan de nieuwe lichting broekies die 
net van start zijn gegaan. De laatste jaren 
is er meer nadruk op de versieringen van 
de feestlocatie en zijn verkleedpartijen een 
belangrijk item in het feest. De voorbereiding 
hiervan is bijzonder hilarisch. De lopers laten 
hun fantasie helemaal gaan en geven ook een 
lieve duit aan hun kostuums uit door kleding te 
huren. Hoewel dit niet zo fris is, ziet iedereen 
er altijd geweldig uit. Het geeft het feest een 
bruisend karakter!

Ondanks deze veranderingen kan er toch 
wel een bepaald patroon ontdekt worden in 
de feesten van de Roadrunners. De meeste 
Roadrunner-feesten vinden plaats tijdens een 
trainingsweekend. 

Meestal begint het een beetje zoetsappig. Ik 
kan wel zeggen dat het begin altijd duf is. Het 
eerste uur lijkt een beetje op een strategisch 
spel: iedereen kiest een plek en houding, 
hangt wat rond, drinkt wat. De muziek is nog 
wat rustig en iedereen wacht met spanning op 
de band die gaat spelen. Als de avond vordert 
en de band zijn muziek in zet komen de leden 
een beetje los. Er is meer drank in het spel en 
de voetjes gaan van de vloer. Danspartners 

worden op de vloer getrokken en het feest 
barst los. Er wordt gedanst en geflirt. En uit-
eindelijk is er geen houden meer aan: muziek, 

dans en zweet vullen de zaal. Iedereen doet 
dan mee, met of zonder danspartner. Voldaan 
en moe gaat iedereen uiteindelijk naar bed. De 
volgende dag staan we dan met frisse tegenzin 
klaar in onze loopkleding en schoenen om met 
een behoorlijke kater te trainen. Maar vrees 
niet: lachen en dansen is ook een training!
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Runnertjes
Bij de trekking van 13 augustus 2014 

vielen de volgende mensen in de 
prijzen:

€ 20,- 
Stephan Kruif

€ 10,- 
Leo de Munk, Niels Franken, 

Rutger C., Janneke Langeveld, 
Peter Groen, Groep Bakhuis.

€ 5,- 
Ton Bakhuis, Bert van Aller, 

Anita Keus, Ronneke Borsboom

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

Wat doet jouw groep?

The Blues Brothers
Er zijn loopgroepen die naast het hardlopen ook wandelroutes, fietstochten of diner-
tjes organiseren met elkaar. Maar niet Bas Mullekes (groep Marc Homrung): die gaat 
gewoon bluesconcerten af. En nee, dat doet hij niet alleen, maar – je zult verbaasd 
zijn – met heel veel HRR-loopbroeders.

Foto: Huublues'14

Bas: ‘Hardlopen en blues hebben alles met 
elkaar te maken. Als ik loop zit de blues in 

mijn hoofd. Het is lekker lopen als Ian Siegal 
zingt ‘I am the train’. Blues gaat over het leven, 
liefde, pijn en verlies, maar laat je ook voelen 
dat je niet de enige bent die dat overkomt.’

Blues zit in de familie. Zijn broer Henk 
Mullekes (de HRR-ultraloper) is ook een 
bluesbrother. En de schoonfamilie van Henk, 
Werner Berkens en oud HRR-lid Suze Verpoort, 
organiseert drie keer per jaar live@theBBC. 
Een happening! Dan staat er een bluesband 
in de kamer te spelen. In juni stond zelfs Mr. 
Ian Siegal (British Blues Award Winner) op het 
podium! Trouwens, Bas viert daar ook wel 
eens zijn verjaardag met een bluesconcert.  

Veel clubleden zijn into the blues en komen 
regelmatig in verschillende samenstellingen 
bij elkaar om te luisteren naar een concert. 
Marijke den Dulk, Noortje Alberts, Jan Leen-
aarts, Marieke Korterink, Marcel Brink, Saskia 
Wiersma, Willem Maasland, Hellen en Marcel 
den Dulk, Thea v.d. Geest, Roel Gort, Maarten 
Verpoort, Nel Verpoort, Georgette Parlevliet, 
Nico Droppert. Ze komen met of zonder 
aanhang die wel of niet bij de HRR hardloopt 
of speelt in een of andere band. Ze struinen 
met elkaar de muziektenten af.

Soms zijn ze te vinden in Sociëteit Engels, Het 
Paard, Park Hotelblues, LokaalVredeBreuk, Het 
Hoekpandje, Ned Kelly, De Noviteit, Boerderij, 
De Qbus en verder de provincie in. Tot België 
aan toe: het Moulin Blues Festival, Kwaden-
damme Blues, Bluesrock Tegelen en PeerBlues 
festival. En dan is het altijd dansen, drinken en 
de ochtend erna lijden… zoals het een echte 
brother betaamt.

Ik zeg altijd: ‘Zonder blues kan ik niet lopen 
en zonder lopen kan ik de blues niet beleven. 
Luister maar eens naar B.B. King:

The thrill is gone, the thrill is gone away
You know you done me wrong, baby

And you'll be sorry, someday

The thrill is gone, it's gone away from me
Although I'll still live on, but so lonely I'll be

The thrill is gone, the thrill is gone for good
Someday I'll be open armed

Just like a man should

I'm free free now, I'm free from your spell
And now that it's all over, baby

All I can do is wish you well.’

Ian Siegal op het podium van Live@theBBC

Oproep
Deel je leukste en mooiste 
Roadrunnermomenten!
De mediacommissie is altijd op zoek naar 
leuke clubmomenten om te delen op 
Facebook. Heb je een bijzondere wedstrijd 
gelopen? Heb je iets gezelligs gedaan 
met je loopgroep? Ken je iemand die een 
fantastische prestatie heeft neergezet? 
Mail je nieuws (het liefst met een foto) 
naar redactie@hagueroadrunners.nl

Redactieleden 
gezocht

De mediacommissie zoekt een 

redacteur en een editor voor de 

Hot Road Review. Het clubblad verschijnt 

vier keer per jaar. 

– De redacteur schrijft artikelen, 

 reportages en/of korte berichten en 

 zorgt voor bijgaand fotomateriaal.

– De editor is met name verantwoordelijk 

 voor de eindregie. Hij/zij controleert 

 de spelling van alle teksten en 

 zorgt voor levering aan de vormgever. 

Voorafgaand aan elk nummer is er een 
redactievergadering waarin afspraken 
worden gemaakt over de inhoud, de 
lengte van de artikelen, de foto’s en de 
deadlines. 

Heb je interesse, e-mail naar 
redactie@hagueroadrunners.nl of bel 
Ondine Gort, voorzitter 06-81738411
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Hot Road Relationships
Sommige Road Runners delen meer dan alleen hun passie voor 
hardlopen. Zoals Rob Scholtes en Edmée Warneke. Ze lopen 
veel samen, ook in dezelfde groep. ‘Maar we spreken heus ook 
wel met anderen hoor!’

De redactie sprak Edmée en Rob aan de vooravond van hun 
trouwfeest op 13 september. Een ander feest dan het HRR-

jubileumfeest?! Edmée vertelt dat ze deze datum vorig jaar al hadden 
vastgelegd. Nou, vooruit dan maar. 

Rob (54, audiotechnicus) en Edmée (49, trainer en auteur ) kennen 
elkaar sinds 2002. Rob had toen zijn eerste carrière bij HRR al achter 
de rug. Vier jaar geleden besloot Edmée lid te worden en ging Rob 
als herintreder mee. Edmée is enthousiast over de looptraining die 
ze bij trainster Georgette kreeg: ‘Ik heb daar echt goed leren lopen.’ 
Inmiddels lopen ze in de groep van Marc en op zaterdag bij René. 
Rob: ‘De intervaltrainingen die we doen helpen om sneller te worden 
op de 10 km.’ Edmée is tijdens trainingen wat fanatieker dan Rob. 
Hij ziet haar dan vooral van achteren. Tijdens wedstrijden zijn ze aan 
elkaar gewaagd, maar onderlinge competitie kennen ze niet. Ze vinden 
het vooral leuk en gezellig om samen te lopen.

Na hun trouwfeest volgt in oktober nog een vakantie in Zuid-Spanje. En 
daarna moet er maar weer eens serieus getraind worden. Edmée heeft 
namelijk bedacht dat het tijd is voor haar eerste halve marathon. Maar 
deze moet ze zonder Rob doen, hij heeft zijn portie lange afstanden wel 
gehad. (em)

Van de ledenadministratie
Tekst: Willem van Prooijen

Voor zover nog niet bekend: op de website onder ‘Mijn HRR’ kun 
je je gegevens controleren en wijzigen. Kijk daar regelmatig, ook 
als je denkt niets te wijzigen te hebben. We voegen daar namelijk 
nog steeds nieuwe opties toe. Zo is het sinds kort mogelijk om het 
nood-telefoonnummer toe te voegen dat gebeld kan worden als 
je iets overkomt tijdens de training. Mocht je je inlogcode en/of 
wachtwoord kwijt zijn, neem gerust contact op.

Voor diegenen die onverhoopt willen opzeggen: dat kan tot 
uiterlijk 1 november!

Recente aanmeldingen:
Marit Bakker

Dorien Bennink
Lydeke Roos

Anneke Wesseling-de Jonge
Simone Westerduin
Stefan Michelberger

Marjolein Lutter
Nelja Tilma

Ali Rabarison
Niels Lodewijk

Jos Koot
Sandra Oosterveer

John Hermse
Johnny de Leeuw

Annabelle Vergeer
Fabienne Capostagno

Iris van Hagen
Allen van harte welkom!
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Valerio joined The Hague Road Runners last spring to run with the Racing Team.

We are doing this interview in English 
as you are originally not from the 
Netherlands. What made you move to 
The Hague and train with The Hague Road 
Runners?
I’m Italian and I come from a beautiful lake 
region between Milano and the Alps. 
I moved to The Hague this year as I found a 
new job in this city. I work for the European 
Patent Office in Rijswijk. This is not the 
first time I am working abroad, but it is my 
first time living in the Netherlands. So far I 
like it a lot. I started running immediately 
after moving here. I heard about the Hague 
Road Runners because you organized 
the  Strandmarathon. I did not run the 
Strandmarathon, but I did decide to join the 

club. I think that it is perfectly located. It is 
so nice to go running in the dunes, on the 
beach, in the forest or in the quiet streets of 
Wassenaar.

Do you have a specific goal you’re 
training for?
My goal is primarily to stay fit by running. 
I like to take part in races and I try to do as 
many as I can. I still have to discover the 
race calendar here in South Holland. I also 
run one marathon a year.

What do you do when you are not running?
Besides running, I also like cycling and swim-
ming. My hobbies include theatre, classical 
music and learning languages. (mo)

Margriet Hoekstra is de nieuwe voorzitter 
van de Club van Honderd. Zij volgt Ben 
Hermans op die twintig jaar voorzitter is 
geweest. 
De Club van Honderd financiert noodza-
kelijke renovaties aan het clubgebouw en 
grote aankopen. Voor € 45 per jaar kun je lid 
worden van de Club van Honderd. 
Aanmelden via: 
clubvanhonderd@hagueroadrunners.nl

Valerio Targon

New member: Valerio Targon

Nieuwe voorzitter Club van Honderd

Uit de vitrine:

‘Ik wil nog één keer mijn oude PR evenaren’
Sandra van den Berg uit het Racing Team verbeterde haar tijd op de 5 kilometer tijdens de Time Trial van 16 juni. Met een tijd van 
0:20:19 stijgt zij in haar categorie van de derde naar de tweede plaats in de vitrine met de besten aller tijden.

Wat is je volgende doel?
Mijn PR op de vijf kilometer is 16 jaar oud. Ik 
wil proberen dat oude record nog één keer 
te evenaren. Daarom ben ik ook overgestapt 
van de groep van Ed Zijl naar het Racing Team. 
Ik geniet van de trainingen van Appie. Het 
is apart om voor de verandering eens niet 
vooraan te lopen, maar ik laat mij niet kennen! 
Op dit moment ben ik samen met Esmee de 
enige vrouw in het Racing Team. Het zou leuk 
zijn als er meer vrouwen bij het Racing Team 
gaan lopen. Dan kan ik het tijdens de training 
ook eens over iets anders hebben dan bijvoor-
beeld motorsport.

José Willemse staat nog op nummer één met 
een record dat zij liep in 2001. Wanneer ga jij 
dit record verbreken? 
José loopt als een speer en daar heb ik veel 
respect voor. Maar haar record komt aardig in 
de buurt van mijn oude PR, dus wie weet! 

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

Je staat sinds 2010 op de eerste plaats in de 
vitrine in de categorie 35 en je timmert nu 

aardig aan de weg in de categorie 40. Ben je 
bezig met een comeback?
Na twee zwangerschappen ben ik inderdaad 
weer hard aan het trainen. Ik vind het leuk om 
heel hard te lopen. Het geeft een gevoel van 
vrijheid en een enorme kick. Maar ik loop niet 
ten koste van alles. Ik wil graag heel blijven en 
mijn gezin gaat natuurlijk altijd voor. Ik  heb 
een relatie met Leo van der Geest die ook bij 
de club loopt. Samen hebben wij twee doch-
ters en Leo heeft daarnaast nog twee dochters 
uit een eerder huwelijk.

Wat is je geheim?
Ik train hard en veel. Daarnaast spelen 
wilskracht en ervaring natuurlijk ook een rol. 
Maar ik wil vooral plezier houden in het lopen. 
Vroeger keek ik heel vaak in de vitrine, maar 
ik ben er de laatste jaren eigenlijk niet zo mee 
bezig. Ik was eigenlijk zo op het Zorg en Zeker-
heidcircuit gericht, dat ik niet eens doorhad 
dat ik in de vitrine terecht was gekomen. Sandra van den Berg
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‘Weten waar je staat’
Als lid van The Hague Road Runners kun je er niet omheen. Vier keer per jaar vindt er een timetrial plaats. Hét evenement voor en 
door Hague Roadrunners. Een interview met Izaak Luteijn, als wedstrijdsecretaris de spil in de organisatie van dit clubevenement.

Foto’s: Pieter de Graaf

De timetrial is bijna zo oud als de vereniging 
zelf. Al ruim 25 jaar lopen Roadrunners 

vier keer per jaar een rondje van vijf kilometer 
om te meten waar ze staan. Sinds hij het 
wedstrijdsecretariaat in 2001 overnam, is 
Izaak Luteijn verantwoordelijk voor een goed 
verloop van de Timetrial en het belangrijkste: 
een goede tijdregistratie.

Ben ik voor- of achteruit gegaan?
De timetrial is bedoeld om te meten hoe 
hard je kunt lopen. In eerste instantie was 
deelname niet vrijblijvend. Op basis van de 
resultaten van de timetrial werd de groeps-
indeling bepaald. Izaak: ‘In het begin was de 
vereniging veel meer prestatiegericht dan 
nu. Momenteel zijn er veel meer recreatieve 
lopers die liever lopen in een groep waar ze 
zich thuis voelen. Daarom hanteren we het 
principe dat je aan de hand van de timetrial in 
een groep wordt ingedeeld al een tijdje niet 
meer. Het is ook niet strikt noodzakelijk. Als 

iemand veel vorderingen maakt, zie je dat ook 
tijdens de training wel.’ Zo werd de timetrial 
langzamerhand een ijkpunt voor de lopers zelf. 
Aan de hand van de timetrial kun je meten hoe 
het met je conditie is gesteld en of je de laatste 
tijd voor- of achteruit bent gegaan. Daarbij kun 
je zo ver gaan als je zelf wilt. ‘Sommige lopers 
zien er tegenop om zo hard te moeten lopen’ 

vertelt Izaak. ‘Maar je kunt die timetrial ook op 
je gemak lopen. Als je iedere keer op je gemak 
loopt, maar je conditie wordt beter, ga je 
vanzelf ook sneller. De meeste lopers zullen de 
timetrial echter zo snel mogelijk willen lopen. 
Dan weet je waar je staat. Daarnaast is het ook 
een goede gelegenheid om wedstrijdervaring 
op te doen.’

Zomertijd
De voorbereidingen voor de timetrials begin-
nen in het begin van het jaar. Dan worden er 
vier data vastgesteld. Deze data liggen altijd 
rond de zomerperiode. ‘Meestal wordt de 
eerste timetrial gelopen zodra de zomertijd 
is ingegaan. Dit heeft een praktische reden: 
in het donker zijn de startnummers van de 
deelnemers niet te lezen,’ verklaart Izaak. 
Als de data vastliggen wordt er toestemming 
gevraagd aan Dunea, omdat het parcours 
tenslotte door het duingebied loopt. 
In de voorbereiding en tijdens de timetrial 

dragen verschillende mensen een steentje bij. 
Henk Hoogeveen zorgt voor de bemensing 
langs het parcours en bij de start/finish. Dit 
zijn traditiegetrouw de trainers. Ook is er 
een voor- en een achterfietser nodig. ‘Vooral 
die achterste is belangrijk, zodat je weet dat 
iedereen binnen is,’ vertelt Izaak. Voor zover 
hij weet is er nog nooit iemand achtergeble-

ven. Eric Walther verzorgt het materiaal: een 
tijdprinter, startnummer, speldjes, finish- en 
startlijsten, kilometerbordjes, pennen en 
inschrijfformulieren… Tenslotte draait de groep 
van Frans Perdijk de bardienst op deze dag. 
Deze groep zorgt ervoor dat je na afloop een 
goede en lekkere maaltijd kunt eten. Zo kun je 
goed herstellen na het leveren van je prestatie.

Soms is het zoeken naar de fout
De timetrial verloopt via een uitgekiend 
systeem. Om de 5 seconden gaat een loper van 
start, waarbij de langzame lopers als eerste 
starten en de snellere lopers als laatste. Bij 
aankomst zie je dat het omgedraaid is: de 
laatste starters komen als eerste aan en vice 
versa. Zo zit er nooit veel tijd tussen de eerste 
en de laatste finisher. 

De tijdregistratie verloopt zorgvuldig. ‘Aan 
het einde hoop je natuurlijk dat als er 100 
deelnemers zijn, ik 100 tijden en 100 nummers 

overhoud. Maar je zult altijd zien dat je op 
99 tijden en 101 nummers uitkomt. En dan is 
het zoeken naar de fout.’ Izaak legt uit dat er 
daarom wordt gewerkt met een driedubbel 
systeem: tijden en startnummers worden 
zowel op papier als op de laptop van Izaak 
bijgehouden. Als extra zekerheid wordt er ook 
ingesproken op een dictafoon. ‘Ik sta zelf bij de 

Daar gaan we!
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finish met mijn laptop met daarop een speciaal 
programma. Daarmee registreer ik direct 
iedere loper en de finishtijd. Dat gaat goed 
tot er vijf lopers tegelijk finishen. Dan houd ik 
het niet meer bij. Gelukkig komen we er altijd 
wel uit als we het papieren systeem naast het 
digitale systeem leggen. En als je het helemaal 
niet meer weet, kun je altijd nog even in de 
kantine iemand opzoeken en navragen wie er 
voor die persoon finishte.’

Het lijkt dus makkelijker dan het is, die tijdsre-
gistratie. Izaak: ‘Ik ben altijd blij met klachten 
over tijden die niet kloppen. Want dat is een 
indicatie dat er ergens toch iets niet goed is 
gegaan. Dat geeft mij de mogelijkheid om dat 
te corrigeren. Het blijft handwerk.’ Izaak streeft 
er altijd naar om binnen een uur de eerste 
uitslagen gereed te hebben. En dat doet de 
organisatie van de City-Pier-City hem niet na!

Een prestatie die meetelt op een snel 
parcours
De tijdregistratie is extra belangrijk omdat de 
timetrials meetellen in het clubklassement. 
Dat geldt niet voor iedere wegwedstrijd. ‘Bij de 
meeste wegwedstrijden telt de vijf kilometer 
niet mee voor de clubrecords omdat deze 
afstand niet goed wordt afgemeten. Het is 
vaak een recreantenloop waardoor het niet 
uitmaakt als ze net iets korter of langer zijn. De 
timetrial is nauwkeurig afgemeten en daarmee 
een échte 5 kilometer.’

Niet alleen telt je prestatie op de timetrial echt 
mee, je hebt ook nog eens een grote kans op 
een goede tijd dankzij het snelle parcours. De 
eerste timetrials werden gelopen in Clingen-
dael. ‘Een jaar of vier á vijf geleden werd het 
fietspad daar opengebroken. Toen zijn we als 
nood op het fietspad langs de watertoren gaan 
lopen. En toen spraken mensen mij ineens aan: 
wat een mooi parcours!’ Het huidige parcours 
is snel. Het fietspad is lekker breed, zodat er 
goed kan worden ingehaald. En het is verhard: 
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je hoeft niet op wortels te letten maar je kunt 
lekker doorlopen. Wat ook fijn is, is dat de weg 
duidelijk is. Zo zijn er minder mensen nodig 
langs de kant. Ook komt het niet meer voor 
dat lopers verkeerd lopen. 

Help mee met de organisatie
De timetrial is een echt clubevenement. 
Iedere keer maken ruim honderd leden van 
de gelegenheid gebruik om te meten waar 
zij staan. Bij de organisatie komt meer kijken 
dan je in eerste instantie denkt. Izaak: ‘Ik zoek 
nog mensen die mee willen helpen met de 
organisatie. Zo raken meer mensen bekend 
met de fijne kneepjes: wat komt er allemaal bij 
de organisatie kijken en hoe pakken we dat het 
beste aan? Dat geldt voor zowel de timetrials 
als voor de 1 van de 4 lopen. Zo kunnen wij 
ervoor zorgen dat de timetrial ook in de 
toekomst kan blijven doorgaan.’ (mo)
 
Heb je interesse? Spreek Izaak dan even aan 
of mail hem op izkltn@ziggo.nl. 

Izaak aan het werk

En na afloop lekker eten dankzij de groep van Frans Perdijk
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Een Hotte Road Race
De Roadrace van dit jaar was in alle opzichten Hot. Er deed een recordaantal mensen mee, het was warm en de gemoederen liepen 
hoog op bij de Rembrandtbrug.

Foto’s: Else Meijer (groep Ed Zijl)

Wie zaterdagochtend een rustige wande-
ling door het Haagse Bos dacht te maken 

zal raar opgekeken hebben. Groepjes mensen 
met ballonnen op de rug, pruiken en snorren. 
Hardlopend, fietsend of turend naar een 
papier met pijlen. 

En dat elke tien minuten. Want dat was de 
frequentie waarmee de ruim 20 teams door 
Ed Reinicke op pad werden gestuurd. De drie 
wandelgroepen het eerst, het Racingteam als 
laatste. De route was hetzelfde als vorig jaar, 
maar dan omgekeerd. Daar hadden de debu-
tanten helaas niets aan, en bij het Haagse Bos, 
de noordelijke randweg en in Voorschoten ging 
het dan ook geregeld mis. Soms leidde dat tot 
verbroedering. Zo gooiden het ballonnenteam 
(nr. 15) en de ‘Blauwtjes gelopen’ (nr. 19) al 

vóór de eerste controlepost een muntje op om 
te bepalen wiens noodenvelop werd geopend. 
In die envelop zat de route. Op een echte 
kaart, mét straatnamen. 

‘De brug was écht open!’
Was de eerste post eenmaal gevonden, dan 
volgde de keus om een paar meter om te 
lopen of met een trekpontje een sloot over 
te steken. De Roadracers bleken hier liever lui 
dan moe. Hoewel Wilma uit team 13 niet voor 
de makkelijkste weg koos: als een aapje klom 
zij langs het touw. Ondertussen deed team 
Spuit 11 zich te goed aan een zak patat.

De volgende hindernis was voor een paar 
teams niet fysiek maar psychisch. Het kwam 
hier aan op geduld. De Vlietdagen waren 
aan de gang, wat betekende dat er voor de 
Rembrandtbrug in Voorburg een opstopping 
ontstond. Er voer een vloot van tientallen oude 
boten langs. Team 8 zat lekker langs de water-
kant in het zonnetje. Andere teams werden er 
ongeduldig van. Daar ging hun snelle tijd! Een 
bijzonder gezicht was het wel: een verzameling 
blauwe, groene en andere felgekleurde t-shirts 
tussen de fietsers en auto’s. De bemanning van 
post 2 kreeg het daarna voor hun kiezen: vier 
teams die allemaal hun vraag wilden, papieren 
moesten wisselen en snel verder wilden. 
Complete chaos!

De teams vervolgden hun weg door Leidschen-
dam en daarna door de Vlietlanden. Lekker 
doorlopen of saai, daarover verschilden de 
meningen. Post 3 was in elk geval niet saai: 
met appels, ranja en snoepjes konden de 
lopers hun suikerspiegel op peil brengen. 

En weer door, naar Voorschoten. Daar 
moesten 30 push-ups worden gedaan. Een 
makkie, want sommige teams probeerden 
extra punten te verdienen door tijdens het 
opdrukken op elkaar te klimmen. Menig team 
leefde zich uit op het nabijgelegen klimtouw-
toestel. Een stalen voetbaldoel werd een 
apenkooi of gevangenis. Ook waren er enkele 
heren die er een (mini)triathlon van maakten 

Willems Angels vliegen langs de Horsten

De hersenen aan het werk bij team 14
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Team Spuit 11 heeft de eerste post gevonden

Team 7 gaat lekker!

door uit de kleren te gaan en een stukje zwem-
mend af te leggen.

Racingteam verder met de bus?
Maar de race must go on, en ging verder 
richting De Horsten. Daar wachtte de lopers bij 
post 5 een serieuze controle: hadden ze hun 
identiteitsbewijzen bij zich? Het Racingteam 
in elk geval niet, maar wel een OV-kaart. Maar 

ja, als wedstrijdteam kun je natuurlijk niet 
halverwege verder met de bus…

De moeheid sloeg hierna toe, zoals bij een van 
Willems Angels (team 5). Maar met de fietstas 
op schoot ging het prima achterop de fiets. Bij 
post 6 op de Landgoederenroute in Wassenaar 
werd een beroep op het geheugen gedaan. 
Welke woorden stonden er op de noodenve-

loppen die elk team bij elke post kreeg (en bij 
de volgende post weer moest inleveren)? Dit 
kostte de nodige hoofdbrekens, al dan niet 
geholpen door de alcohol in de versnapering 
bij deze post. 

En tot slot terug naar de club. Makkie. Of toch 
niet? Wassenaar blijft voor sommigen een 
doolhof. En aan die Buurtweg lijkt geen eind 
te komen. Maar uiteindelijk was dan daar het 
clubhuis. Waar teams 9 en 10 al héél lang aan 
het bier zaten. En waar nog een laatste vraag 
wachtte: hoeveel 30 km/uur-borden waren er 
onderweg? 10, 15? Nee, 33! 

Blauwtje gelopen
Tijdens de borrel steeg de spanning. Wie had er 
gewonnen? Van de wandelteams ging team 2 
er met de winst vandoor. Bij de hardlopers was 
het winnende team net als vorig jaar gehuld 
in het blauw. Maar het was deze keer niet het 
Dreamteam, maar de Blauwtjeslopers die de 
beker en champagne in ontvangst namen. Dit 
team deed zijn naam toch nog eer aan toen 
bleek dat zij tijdens de race níet de leukste 
apps naar de redactie hadden gestuurd. Dit 
was team Snor (18), dat de hele weg feestelijk 
uitgedost had afgelegd. Een moeilijke beslissing 
voor de jury trouwens, want de teams hadden 
zich uitgeleefd met het maken van originele, 
mooie en gezellige foto’s. De leukste foto’s van 
elk team staan op Facebook, als herinnering 
aan een heel geslaagde dag! (em)
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Een marathon naar de hemel
Op 13 september liep Jeroen van Els in Zwitserland de Jungfrau Marathon. Na iets minder dan zes uur, en 1800 hoogtemeters, 
drukte hij zijn neus over de finish. Jeroen: ‘Deelnemers bogen voorover en gaven over.’ 

Tekst en foto: Jeroen van Els (groep Marc Hornung)

In januari schreef ik me in voor de Jungfrau 
Marathon. Vrienden en collega’s verklaarden 

me -compleet of tot op zekere hoogte - voor 
gek. Wie gaat er nou een marathon lopen in 
de Zwitserse Alpen? Is het überhaupt mogelijk 
om 1800 hoogtemeters te overwinnen? Maar 
hoe anders blijkt de realiteit. De Jungfrau 
Marathon, naar eigen zeggen ‘die schönste 
Marathonstrecke der Welt’, kun je enkel 
koesteren. Gezonde berglucht, fabelachtige 
uitzichten, stromende bergbeekjes en weids 
groen bieden een fijne stimulans. De marathon 
is best te doen.

Geen haast
Vanuit startplaats Interlaken rennen we 25 
kilometer door het dal. Een hoog tempo lopen 
is onnodig, heb ik me laten vertellen. Je weet 
dat er in het tweede gedeelte lange beklim-
mingen op je wachten. Wie te veel haast heeft, 
zal worden afgestraft. Na iets meer dan twee-
enhalf uur bereik ik het dorpje Lauterbrunnen. 
Toch lekker op schema.

Afschrikwekkende muur
Hier begint de tweede wedstrijd in deze 
marathon. Direct na een verzorgingspost staan 
alle lopers geparkeerd op de eerste echte klim 
van de dag, die de afschrikwekkende naam 
‘Muur van Wengen’ draagt. Hardlopen kan niet 
meer, kramp ligt op de loer. Bij een enkeling 
schiet het er pardoes en buitengewoon heftig 
in. Zesentwintig haarspeldbochten moeten 

Kruipen richting Eigergletscher

we door, alvorens de weg voor ons weer 
iets wegheeft van vals plat. De kilometers na 
Wengen zijn goed te doen. We wandelen veel. 
Op sommige stukken kunnen we een dribbeltje 
inzetten. Over tien kilometer ga ik fluitend over 
de finish, maak ik mezelf wijs. 

Mijn voeten kraken
In de laatste kilometers komt de sleet er alsnog 
stevig in. Via het Moränepad wandelen en 
kruipen we in de richting van de Eigergletscher. 
Het pad lijkt rechtstreeks naar de hemel te 
leiden, zo steil is het. Veel lopers zijn afgemat. 
Een enkeling ligt hijgend langs het pad, gebro-
ken. Meerdere deelnemers buigen voorover en 
geven over. Het zal de combinatie van inspan-
ning, duur en ijle lucht zijn. 
Na het hoogste punt zet ik de korte afdaling 
in. Bijna bij de finish. Mijn hoofd duizelt, mijn 
voeten kraken en mijn knieën willen echt niet 
meer. Alsnog is het een hevige slijtageslag 
geworden.

Schoonheid
Het besef van de schoonheid van de Jungfrau 
Marathon komt de volgende dag. De veel-
zijdigheid van het parcours, het fantastische 
landschap, de besneeuwde bergtoppen en de 
perfecte Zwitserse organisatie. De hele dag 
door, meerdere keren per uur, komen er mooie 
herinneringen naar boven. Alsof van een fraaie 
legpuzzel de stukjes een voor een worden 
aangereikt.

Jeroen van Els

Stad versus berg
Na achttien trainingsjaren (afwisselend 
passief, actief en zeer actief), tientallen 
halve marathons en zes marathons weet 
ik dat ik fitter, relatief stressvrij en een 
prettiger mens ben zolang ik wekelijks 
mijn kilometers maak over asfalt, 
strandzand en zandpaadjes. Maar een-
voudigweg van elke kilometer genieten, 
op commando jolig de duim omhoog, is 
aan mij niet besteed. Daarvoor ben ik te 
veel een spreadsheet-loper. Het schema 
is heilig. Wekenlang bouw ik de vorm 
op. Ook tijdens de marathon ben ik geen 
enorme genieter. In een flink tempo 
(voor mijn doen) en in opperste concen-
tratie leg ik het traject af. Mijn wedstrijd-
tempo houd ik zo lang mogelijk vast, 
totdat mijn lichaam serieus tegen begint 
te sputteren (doorgaans bij kilometer 
36). Hier begint het echte gevecht. Bij de 
finish wacht de beloning.
Tijdens een stadsmarathon ga ik voluit. 
Ik zoek de hoogst mogelijke versnelling 
en weet dat de strijd in de laatste kilo-
meters wordt gestreden. Een lange spurt 
naar de finish, waarin elke kilometer 
inmiddels voorspelbaar is. Tijdens de 
Jungfrau Marathon had ik voor het 
eerst geen haast. Nee, ik liep niet een 
marathon, maar overleefde een wonder-
schone tocht en was één met omgeving 
en natuurpracht. De afwisseling deed me 
goed. Hardlopen, wandelen, klimmen, 
beetje rondkijken. Genieten eigenlijk.
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‘Trainers zijn de spil’
Sinds maart 2014 maakt Carry Kremer deel uit van het bestuur van onze vereniging. 
De ambities van het huidige bestuur zijn zo groot dat uitbreiding van het bestuur nood-
zakelijk was. Er ligt teveel werk en daarbij is wat meer vrouwelijke inbreng meer dan 
welkom. Wie is Carry en wat worden haar taken binnen het bestuur?

Wie is Carry?
‘Ik ben lid van de Roadrunners sinds 1992. 
Heb al die jaren met veel plezier gelopen en 
aan diverse loopjes meegedaan. Momenteel 
wandel ik op de woensdagavond met een paar 
‘medesenioren’ en maken we aansluitend 
goed gebruik van het clubhuis. Nu ik gepensi-
oneerd ben is er meer ruimte gekomen, niet 
alleen in tijd maar ook in mijn hoofd. Tijd dus 
om iets te doen voor de club.’ 
 
Is er al enig zicht op jouw taken binnen het 
bestuur?

‘Dat begint nu 
enigszins vorm 
te krijgen. Een 
paar aandachts-
gebieden zijn 
al duidelijk. 
Vanuit het 
bestuur word ik 
de contactper-
soon voor de 
nieuwe leden 
en de niet-
nederlandse 
nieuwe leden. 
Het moge 
duidelijk zijn 

dat deze groepen in de beginfase van hun 
lidmaatschap wat extra aandacht kunnen 
gebruiken. Ik zal namens het bestuur ook meer 
aandacht gaan besteden aan leden die ziek zijn 
of lang niet geweest zijn. 

Een ander aandachtsgebied wordt het trai-
nerscorps. Deze groep ligt mij zeer na aan het 
hart. Zij zijn de belangrijkste mensen binnen 
de club, zij geven de leden het 'wij-gevoel’ . 
Samen met de TC wil ik kijken wat voor moge-
lijkheden er zijn om onze trainers een bredere 
spilfunctie binnen de club te geven. Hardlopen 
kent diverse aspecten, ook het sociale aspect 
mag niet vergeten worden. 

Samen met de mediacommissie hou ik de 
papieren communicatie van onze club tegen 
het licht. Denk aan het Jaarboek, het Jaarver-
slag, de algemene folder, willen wij dat nog zo 

uitgeven of gaan we deze uitgave aanpassen 
aan de tijd?’

Hoe bevalt het tot nu toe?
‘Laat helder zijn: ik doe het niet voor de leukig-
heid. Het is spannend en veel werk. Ik voel 
ook een grote verantwoordelijkheid. Het zit in 
mij om mijn uiterste best te doen. Ik ben geen 
perfectionist, maar neem de bestuurstaak wel 
serieus. Leuk is wel dat ik nu mensen ontmoet 
die ik in al die afgelopen jaren nog nooit gezien 
had. Er gaat een wereld voor mij open.’

En de vrouwelijke inbreng?
‘Laat ik het zo formuleren: soms spreken we 
lang over zaken waarvan ik denk: ‘heren, als 
we het zo doen is het binnen vijf minuten 
opgelost’. Er moeten dus zo snel mogelijk 
meer vrouwen in het bestuur komen.’ (oig)

Cartoonist: Maarten Verpoort (HRR-lid)
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ORGANISATIE

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

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

TECHNISCHE COMMISIE
Ed Reinicke (voorzitter) 06-51836876

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

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

LEDENADMINISTRATIE
Willem van Prooijen 06-5327 9426 
E: ledenadministratie@hagueroadrunners.nl
Aanmelden: via website of tijdens 
trainingen bij trainers Ben van Kan, Ed Zijl of 
Izaak Luteijn.
Afmelding vóór 1 november bij de 
ledenadministrateur. Contributiebetalingen 
op bankrekening: NL71 INGB 0002 6360 75 
t.n.v. HRR inzake CONTRIBUTIE.

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

BARCOMMISSIE
Jan Willem Six (voorzitter) 06-25177102

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

CLUBKLEDING
Ed Zijl 06-2309 5534

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

De redactie spreekt Carolien direct 
na de woensdagochtendtraining 

van Annie van Heiningen. Carolien 
vertelt dat zij al heel lang loopt, maar 
pas sinds oktober vorig jaar lid is 
van de HRR. Haar echtgenoot Mark 
is al langer lid en via hem ontving 
zij de nieuwsbrief over de startende 
loopgroep van Annie. Toen Annie 
vervolgens haar en haar vriendinnen 
in het Haagse Bos aansprak, hebben 
ze zich alledrie aangemeld.

Wat is je grootste prestatie op 
loopgebied?
'Eigenlijk vind ik mijn grootste pres-
tatie dat ik na al die jaren nog steeds 
loop. Ik loop al 25 jaar. Dat deed ik 
altijd met vriendinnen. We deden 
dan een duurloopje waarbij je condi-
tioneel niet erg opschoot. Bij Annie 
krijgen we een pittige intervaltraining, 
erg goed voor de conditie. Ik voel me 
fit en merk dat ik vooruit ga, alhoewel dat niet 
mijn belangrijkste doel is.
Ik voel me erg prettig bij de club, we hebben 
een gezellige open groep en ik moet lachen 
om Annie. Zij plukt in haar enthousiasme de 
mensen van de straat die zich dan bij ons 
aansluiten. De groep wordt steeds groter.'

Wat is je grootste prestatie op werkgebied?
'Ik ben mede-eigenaar en hoofdredacteur 
van een drukbezochte literaire website 
literair nederland.nl. We hebben zo'n 10.000 
bezoekers per maand. Literair Nederland is een 
website die voor een belangrijk deel gevuld 
wordt met recensies. Die recensies zijn niet 

geschreven door professionele recensenten, 
maar door 'gewone' lezers. Het zijn lezers die 
door opleiding en/of ervaring een gedegen 
mening over boeken op papier kunnen zetten. 
Het is mijn taak die recensies te beoordelen, 
eventueel van commentaar te voorzien, en te 
redigeren om ze vervolgens op de website te 
plaatsen.
Ik kom oorspronkelijk uit de uitgeverijwereld 
en ben daar ook voor opgeleid. Daarnaast doe 
ik als zzp-er redactie-, vertaal- en hertaalwerk 
(hertalen is vereenvoudigd herschrijven.) 
Dat werk zou ik graag weer in een omgeving 

met collega's doen want ik mis soms wel de 
mogelijkheid om even iets te overleggen, of 
gezamenlijk aan een project te werken.'

Hoe ziet je privéleven eruit en wat beschouw 
je als een prestatie?
'Ik heb een harmonieus gezin en een goed 
huwelijk. Daar ben ik heel gelukkig mee. Ik heb 
drie kinderen in de leeftijd van 15, 19 en 20 
jaar. Ik krijg natuurlijk regelmatig kritiek: 'het 
lijkt wel alsof je uit de Middeleeuwen komt' 
of 'ik zal jou nog eens wat vertellen, dat doe 
ik nooit meer!' Om vervolgens, als ze zien hoe 
andere ouders kunnen zijn, een week later 
te horen dat ze zo blij met me zijn. Dat geldt 

trouwens ook andersom, ik ben erg blij dat 
onze kinderen onze kinderen zijn. Het feit dat 
we het oneens kunnen zijn en daar later over 
kunnen praten, en wederzijds onze waardering 
kunnen uitspreken, zegt wel iets. 
Ik wil het geen prestatie noemen, maar ik sta 
nog steeds achter sommige beslissingen in 
mijn leven, die ingingen tegen de gevestigde 
stroom. Zolang je besluiten maar voor jezelf 
kunt blijven verantwoorden, is het goed.' (oig)

Carolien geeft de pen door aan Max Blezer uit 
de groep van Ed Zijl. 

Leeftijd:  53 Jaar
Werk: Freelance redacteur en mede-eigenaar en hoofdredacteur van de 
 literaire website www.literairnederland.nl
Bijzonderheden:  Ik verbaas me dat ik nog steeds zoveel loop, ik hou helemaal niet 
 van lopen
Loopgroep:  Woensdag- en vrijdagochtend bij Annie van Heiningen 
PR:  Net een timetrial gedaan: 27.25 minuten op de 5 kilometer 
Houdt van:  Lezen, muziek en koken, vooral gezond en biologisch
Sterrenbeeld:  Leeuw 

Carolien Lohmeijer en echtgenoot Mark


