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Van de redactie

Jaaroverzicht 
2014
We hebben het dit jaar eens anders 
aangepakt. Geen gortdroog, met veel 
pijn en moeite samengesteld jaarverslag. 
Daarvoor in de plaats presenteren we in 
de extra bijlage het Jaaroverzicht 2014, 
waarin bondig de feiten en cijfers van het 
afgelopen jaar op een rij staan. Zo lezen 
niet alleen HRR-leden onze wapenfeiten, 
maar ook relaties en adverteerders. Niet 
onbelangrijk.

Het hoofdinterview van deze Hot Road 
Review gaat dit keer niet over trailrunners, 
urban runners of triatlonners, maar gewoon 
over de doorsnee HRR-recreatieloper. Niks 
geen poeha, gewoon lopen omdat je het 
leuk vindt. Dat doen tenslotte heel veel 
leden van de HRR.
Natuurlijk zijn er nog voldoende leden die 
wedstrijden lopen, zoals tijdens de afgelo-
pen CPC. Lees het mooie verhaal van twee 
moeders die in de HRR-beginnersgroep 
zijn gestart. Soms stonden ze om zes uur 
in de ochtend op voor een training: 'Als 
we thuiskwamen werden de kinderen net 
wakker'. Wat hebben zij gepresteerd op de 
10 km van de CPC? 

Inmiddels staat het voorjaar voor de deur. 
Extra aandacht dus voor een gezond (en 
strak) lichaam. Wist je bijvoorbeeld dat je 
aerobiclessen op de club kunt volgen en dat 
een diëtiste spreekuur houdt? We stuurden 
onze reporters erop af. 
In ons rondje 'Buren van de club' ontmoe-
ten we de heer en mevrouw Ten Hagen die 
achter het clubhuis wonen. Zij runnen een 
pensionstal voor paarden en een brocan-
tewinkel en zijn zeer gelukkig met HRR als 
buur. Vooral met de tuincommissie. 

Ook wil ik de lezer nog attenderen op een 
bijzonder verhaal. Over hoe je in goede 
loopconditie blijft als je maanden op een 
destroyer patrouilleert in het zeegebied 
tussen Somalië en Oman? Juist: rondjes 
rennen op het helikopterdek. 

En als laatste wil 
ik jullie wijzen 
op de column 
van de voorzit-
ter. 
Hij heeft fantas-
tisch nieuws te 
melden.
Veel leesplezier.

Ondine Gort,
voorzitter 
mediacommissie
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De nadruk lag hierbij op hoe het bouwvlak 
van ons clubhuis met het aantal m² in 

het plan was ingetekend. Daarnaast hebben 
we bij het gemeentebestuur opnieuw onder 
de aandacht gebracht dat de uitbreiding/
aanbouw gericht is op optimalisering van 
het clubgebouw. Ook hebben we gesproken 
met de wethouder Ruimte en Economie, met 
raadsleden en is de commissie Ruimte en Eco-
nomie bij ons op bezoek geweest. Wij vonden 
bij al deze mensen begrip voor onze opvatting 
en wij waren dan ook zeer benieuwd of onze 
inspanningen resultaat zouden opleveren.
En jawel! Naar aanleiding van onze zienswijze 
wordt het bouwvlak voor Groendaal 11 aange-
past overeenkomstig de bestaande situatie.

In de toelichting op onze zienswijze staat het
als volgt omschreven:
‘.... het is niet correct om postuum de moge-
lijkheid een bouwvlak met 15% uit te breiden 
van toepassing te verklaren op een vergunning 
uit 1982 en daarmee te stellen dat die uitbrei-
dingsmogelijkheid toentertijd al is benut. ..... 
De feitelijke situatie, inclusief de uitbreiding 
uit 1982, moet een bouwvlak krijgen. De 
verbeelding zal hierop worden aangepast. 
Vanuit dit aangepaste bouwvlak is er ruimte 
om de optimalisering van het clubgebouw te 
realiseren.’

Voordat alles definitief is moeten we nog de 
vaststelling van het bestemmingsplan door 
de gemeenteraad van Wassenaar afwachten, 
maar we mogen wel stellen dat er een belang-
rijke stap is gezet. De komende ALV zullen we 
rapporteren welke stappen we verder gaan 
zetten en hoe de leden hierbij betrokken zullen 
worden. 

Ook dit jaar hebben we weer een cursus 
Hague CPC Runners georganiseerd. In afwijking 
van de andere jaren werd er dit keer niet op 
zaterdag maar op zondag getraind. Weliswaar 
was het aantal deelnemers dit keer iets minder 
dan honderd maar deze terugval is niet heel 
groot. Met de verschuiving naar de zondag 

wilden we de drukte op de woensdagavond 
iets temperen. We zijn tevreden met deze 
nieuwe opzet. In deze training wordt niets aan 
het toeval overgelaten en worden de deelne-
mers grondig voorbereid op de CPC-wedstrijd. 
Looptechniek, testlopen en het drinken tijdens 
het lopen worden beoefend. Tevens maken de 
cursisten mee hoe het is om bij een wegatle-
tiekvereniging te lopen. Zij leren collega-lopers 
kennen en proeven ook de sfeer binnen HRR.
De Atletiekunie signaleerde onlangs in een 

persbericht nog dat beginnende lopers - buiten 
clubverband - vaak weer snel afhaken omdat 
zij zich niet goed voorbereiden en daarmee 
extra risico lopen op blessures. Het aantal bles-
sures bij de CPC-training is gelukkig beperkt 
gebleven en voor de beginnende hardloper 
kan deelname aan de Hague CPC Runners een 
prima opstap zijn om lid te worden van onze 
mooie vereniging.

Toon de Graauw 
voorzitter
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Werk van lange adem

Dat kan tot succes leiden!
In mijn column 'Lange adem' in de Hot Road Review 2 van vorig jaar deed ik verslag van de pogingen van het bestuur om het 
clubhuis uit te breiden. In verband hiermee heeft het bestuur de voorbije maanden veel energie gestoken in het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Openbaar Gebied’.

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

Oproep
Deel je leukste 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

Algemene 
Ledenvergadering

 

Maandag 13 april 
om 20.30 uur

 
Agenda en stukken volgen 

per nieuwsbrief
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Het werd steeds doller. Na interviews in de Hot 
Road Review met een trailrunner, urbanrunner 
volgde zelfs een triatlonloopster. Hoogste tijd 
om de gemiddelde HRR-loper aan het woord 
te laten. Iemand met een herkenbaar verhaal.

De gemiddelde Roadrunner is iemand van 
bijna vijftig en al wat langer lid. Uit de leden-
administratie rolde een lijst met namen. De 
eerste was nog wel lid, maar allang geen loper 
meer, de tweede al een tijdje geblesseerd. 
Bij de derde was het raak: Martien Kuunders 
wordt in juni vijftig en is bijna acht jaar lid. Hij 
loopt in de groep van Pieter de Graaf. 

Je staat model als DE HRR-hardloper. Wat 
vind je daarvan?
Ik vind het wel apart. Ik had verwacht dat de 
gemiddelde leeftijd van de Roadrunners wel 
lager zou zijn. 

Tijd voor de club om te verjongen?
Eigenlijk heb ik er geen problemen mee. De 
mensen in mijn groep zijn leuk. De trainer 
heeft soms moeite om mee te komen – dan 

Model staan als ‘gemiddelde HRR-loper’

‘Je doet het voor jezelf’
De gemiddelde Roadrunner blijkt iemand van nog net geen vijftig en al een flink aantal jaren lid. HRR-loper Martien Kuunders past 
dit plaatje helemaal: ‘Van het begin af aan wist ik: Kenianen ga ik niet voorblijven.’ 

is de olie nog niet warm – en iemand anders 
loopt met een kunstknie en -heup, maar dan 
pikken wij, de anderen, links en rechts een stuk 
wasbord of strand mee. Op den duur zal er wel 
een verschuiving plaatsvinden naar nieuwe 
aanwas. En als die er niet is, zijn wij de mensen 
die de deur van de club dichtrekken (lacht). 

Hoe halen we jonge mensen binnen?
Wat ik bij collega’s zie is dat ze individueel of 
in kleine groepjes sport beoefenen. Ze zijn 
minder geïnteresseerd om zich aan te sluiten 
bij een vereniging. Een van de grote voordelen 
van hardlopen is dat je je schoenen aantrekt 
en de deur uit kan. Naar de club komen 
betekent al gauw een half uur overhead heen 
en een half uur terug. Ik merk bij mezelf dat ik 
de laatste jaren ook nog maar één keer in de 
week kom.

Hoe komt het dat je minder naar de club 
gaat? 
Het wordt drukker. Met werk. Met andere 
bezigheden. Dan komt het er niet zo van. 
Trainen op maandag- en woensdagavond op 

Martien Kuunders: geen man van halve maatregelen

de club zit er dan niet in, maar bijvoorbeeld 
dinsdagochtend voor ik naar mijn werk ga dan 
weer wel.

Waarom werd hardlopen jouw sport?
Ik trainde veel op een sportschool. Dat begon 
primair omdat ik last kreeg van RSI. De simpele 
oplossing was wat krachttraining doen. Niet 
om ultra breed te worden, maar om mijn 
polsen, armen en schouders te bewegen. Toen 
dacht ik ook: laat ik wat aan conditietraining 
doen. De crosstrainer vond ik echt stierlijk 
vervelend. Hardlopen op de band hield ik veel 
langer vol. 
De sportschool lag naast mijn werk in Amstel-
veen. Dan ging ik ’s ochtends om zes uur de 
deur uit, kwam om zeven aan, trainde ander-
half uur, hing een kwartiertje in de sauna en 
was om negen uur op kantoor. En de anderen 
maar klagen dat ze weer vastzaten in de file… 
Later kwam ik erachter dat buiten lopen veel 
leuker is dan op de band. 

En toen ben je lid geworden van de club…
Ja, in 2007. Ik heb eerst aan de (toenmalige) 
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zaterdagochtendtraining (ZOT) meegedaan. Ik 
las een artikeltje in een gratis lokaal sufferdje. 
Daar stond iets in over de City-Pier-Citytrainin-
gen bij de Roadrunners. Na de ZOT heb ik de 
CPC gelopen. Mijn tijd lag toen ergens tussen 
de 1:45 en 1:50. Daarna ben ik blijven hangen. 

Wat wilde je bereiken met hardlopen?
Ik moest een halve marathon onder de ander-
half uur kunnen lopen. Dat heb ik ook twee 
keer tijdens de CPC gehaald. Daarna ontston-
den andere doelen: de 10 kilometer onder de 
45 minuten, de 5 onder de 20. Beiden gered. 
Dat bleek allemaal te kunnen.

Dat is erg snel. Had je voor jezelf het idee dat 
je hard liep?
Nee, dat niet. Ik merkte tijdens trainingen dat 
mensen vaak harder konden lopen dan ik. Dat 
is het grote voordeel van in een groep trainen. 
Ik mag graag iemand voor me hebben rennen. 
Zeker als je tempo’s doet. Daar kan ik me dan 
aan optrekken. Je hebt dan een soort doel. 
Vanaf het begin wist ik: de Kenianen ga ik niet 
voorblijven. Ook in mijn leeftijdscategorie ga ik 
geen wereldkampioen worden. Dus je doet het 
voor jezelf. Dat is een van de leuke dingen.

Hoe ziet het plaatje er nu uit?
Ik loop tegenwoordig gemiddeld één keer in 
de week op de club en af en toe tussendoor. Ik 
vind het ontzettend leuk om zaterdagochtend 
op de club te zijn. Dan neem ik de hond mee 
en doen we met de groep een rondje Meijen-
del over het strand. 
Ik loop nu zeven jaar hard. Je doet bepaalde 
dingen voor een bepaalde periode en dan is 
het ultieme enthousiasme er vanaf. Ik merkte 
dat ik wedstrijden ook minder leuk vind. Ze zijn 
te druk. De laatste CPC vond ik te vol.

En wat verwacht je van de toekomst?
Ik heb geen doelen meer. Ook geen marathon 
of zoiets. Dat is echt een heel ander niveau 

van trainingsinspanning. En ultralopen – dat 
soort dingen – is een compleet ander verhaal. 
Ik heb er geweldig veel respect voor, maar ik 
denk niet dat het mijn ding is. Alleen het boek 
Waarover ik praat als ik over hardlopen praat 
van Murakami over ultralopen kan ik aanbeve-
len. Hij is in staat om niet alleen belachelijk ver 
te lopen, maar ook te onthouden hoe hij dacht 
en wat hij voelde. 

Je wordt binnenkort 50… leuk of minder leuk?
Ik ben blij dat ik het mag meemaken. Ik vind 
het niet erg of zo. 

Het gaat nu alleen nog maar bergafwaarts…
Achter in de twintig ben je aan het pieken. 
Wat dat betreft is het vechten tegen de 
bierkaai. De kans dat ik met heel veel trainings-
inspanning de halve nog onder de 1:30 kan 
lopen is zeer klein. Dat weet ik gewoon, maar 
dat is niet erg. Want je weet zelf goed genoeg 
of je een prestatie hebt neergezet waar je trots 
op kan zijn. 

Ik zie je altijd snel aankomen en weer 
vertrekken, altijd druk, druk, druk… 
Bye, bye, zwaai, zwaai: op zaterdag handel ik 

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

mijn actiepunten af. Ik sta aan of uit. Dingen 
wel of niet doen. Ik ben geen man van halve 
dingen.

En dan ook nog een hond…
Chipper, we noemen hem Chip, is een 
straathond uit Kreta, een vuilnisbak. Ik neem 
hem nooit doordeweeks mee naar de club. 
Dan doen we tempotrainingen. Hij moet aan 
de riem en met tempo’s is dat niet handig. 
Maar de duurlopen op zaterdag zijn geweldig. 
Normaal laat ik hem eerst een half uurtje los in 
Clingendael. Dan zijn de wildste haren er vanaf.

Daarna gaan we hardlopen op de club. Iemand 
anders in de groep loopt ook met zijn hond. Je 
leert uiteindelijk hoe je moet hardlopen met 
een hond aan de riem. Je gaat wel eens op je 
plaat. Het zou handig zijn als iemand je van te 
voren kan leren rennen met een aangelijnde 
hond.

De club ligt op een unieke locatie, je kan alle 
kanten uit: natuur, strand, fantastisch. Een 
mooie atletiekbaan zou nog fijn zijn. Misschien 
dat we daar terecht kunnen als Duindigt 
ophoudt? (TvdG)
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Planks, lunges, squats
Aerobics op de club. Gratis voor alle HRR-leden. Elke donderdag staat aerobic trainer Nicola Murthi klaar voor een les: ‘Alle spier-
groepen worden aangepakt.‘

Het is donderdagochtend, in plaats van naar 
mijn werk ben ik op weg naar mijn eerste 

aerobic les op de HRR. Ik spijbel een paar uur 
om mee te sporten. Wat kan ik verwachten 
van de les, vraag ik me af.
Op de club is er al volop beweging. Een groep 
wandelaars is net vertrokken en samen met 
looptrainer Izaak Luteijn bouw ik het clubhuis 
om tot een aerobic-workoutruimte. Stoelen, 
tafels, barkrukken gaan aan de kant. De 
vloer wordt geveegd en matjes en gewichten 
worden klaargelegd. Ik zie dit gesleep als een 
opwarmertje voor mijn les. Alsof dat nodig 
was.

Opwarmen
Inmiddels zijn we met vijftien mensen. Onze 
aerobic lerares Nicola Murthi is wat verlaat. 
Izaak begint alvast met de opwarmoefeningen: 
dribbelen, springen, hardlopen. Het zweet 
breekt me uit. Ik hoop dat Nicola straks komt 
en we even adempauze krijgen. Maar als ze 
binnen rent, neemt ze direct de les over. Daar 
gaat mijn rustige start van de dag. 

Planks, lunges , squats
Nicola geeft eerst nog wat extra opwarm-
oefeningen, maar gaat er dan hard tegenaan. 
Twintig seconden planks (buik en billen 
intrekken!), afgewisseld met lunges voor sterke 
bovenbenen en dat een paar keer herhaald. 
Daarna wat squats en tussendoor nog even 
terug naar de buikspieren. Vervolgens worden 

de biceps en triceps met gewichten aangepakt. 
En dat alles op tempo, aangemoedigd door 
Nicola met ‘good work’ en ‘fine job’. Ik ben 
diep onder de indruk van iedereen die deze 
oefeningen achter elkaar kan uitvoeren. Geluk-
kig kan ik me af en toe verontschuldigen door 
wat foto’s te maken voor het artikel.

Relaxen
Na een half uur volgt eindelijk de coolingdown. 
Even relaxen op een matje. Dat duurt helaas 
niet al te lang, want er moet nog worden 
hardgelopen! Iedereen raapt in razend tempo 

Samen met aerobic lerares Nicola Murthi (rechts voor) lunges oefenen

matjes en gewichten bij elkaar. Er wordt 
gesleept met tafels, stoelen en krukken en 
voordat ik het weet is de workout-ruimte weer 
omgebouwd tot een hardloopkantine. Ieder-
een vertrekt om een rondje te gaan hardlopen 
of wandelen. Bijzonder hoe zij deze aerobic 
les als een opwarmertje ervaren! Ik ben er wel 
klaar mee. Tijd om even bij te komen en meer 
te horen over Nicola.

Canadese sportlessen
Nicola komt uit Canada (ze geeft de les dan 
ook in het Engels) en is tijdelijk in Nederland 

Biceps en triceps aanpakken



HOT ROAD REVIEW   REPORTAGE 7

vanwege het werk van haar man. In Canada 
heeft ze vijf jaar geleden diploma’s behaald 
voor het geven van sportlessen; ze had 
daar haar eigen bedrijf als professionele 
fitnesstrainer.
Per toeval kwam ze terecht bij de HRR. Ze 
wandelde langs het clubgebouw en vond het 
een mooie plek voor haar aerobic klassen. Ze 
nam contact op met HRR en toen bleek dat de 
HRR juist op zoek was naar een aerobic trainer. 
De deal was snel gemaakt. Nicola geeft gratis 
aerobic les aan de HRR-leden en als tegenpres-
tatie mag zij in de winter gebruik maken van 
het clubgebouw voor haar eigen aerobic klas. 
In de zomer wijkt ze met haar klasje uit naar 
de duinen.

Strength condition class
De aerobic les is aangepast op de HRR-leden. 
Nicola noemt het een ‘strength condition 
class’, ter ondersteuning van het hardlopen. 
Het doel van de les is om spiermassa te ont-
wikkelen en te handhaven. Alle oefeningen zijn 
functioneel, alle spiergroepen worden aan-
gepakt, en vooral het buikgedeelte (de core). 
Nicola zorgt ervoor dat elke les weer anders is 
om iedereen scherp te houden. Daarbij let ze 
erop dat alle oefeningen goed worden uitge-
voerd. Slecht uitgevoerde oefeningen kunnen 
leiden tot blessures. Ze loopt tijdens de les 
rond en corrigeert als dat nodig is. De les is 
zo opgebouwd dat alle HRR-leden kunnen 
meedoen: iedereen op eigen niveau, ook de 
niet-hardlopers. En mocht je willen, dan geeft 
Nicola ook persoonlijke training. 

INFO:
Nicola geeft elke donderdagmorgen in het 
clubgebouw van de HRR van 09.30 - 10.00 
uur aerobic les. Gewichten en matjes zijn 
op de club aanwezig. Neem wel een hand-
doek mee.

Als start van de dag
Inmiddels is de rust neergedaald in het club-
huis. De deelnemers aan de aerobic klas zijn 
op pad. Over een uurtje is iedereen weer terug 
en stroomt het clubgebouw weer vol. Tijd voor 
mij om er tussenuit te knijpen en naar mijn 
werk te gaan. De zon is doorgebroken. Ik voel 
me fit na zo’n sportieve start van de dag en 
neem me voor om snel weer een aerobic les te 
volgen. (MvG)

Oefening baart kunst
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Slim eten met HRR-diëtiste Henriëtte Waalewijn

‘Even een ‘crash’-dieet volgen is niet verantwoord’
Eens per maand houdt diëtiste Henriëtte Waalewijn spreekuur in het clubgebouw van HRR. Met een gericht voedingsadvies stuurt 
ze onze hardlopers op pad.

Of ik met 1,86 meter en 78 kilo tot haar 
doelgroep behoor. Daar kan Henriëtte 

Waalewijn kort over zijn. ‘Het lijkt mij van niet. 
De meeste mensen die bij mij langskomen zijn 
te zwaar, of juist te licht, al behoort die laatste 
groep tot een minderheid. Ik onderwerp ze 
aan een korte meting en op basis daarvan geef 
ik een voedingsadvies mee.’ 
Henriëtte Waalewijn (51) is diëtiste en sinds 
twee jaar verbonden aan HRR. Dat wil zeggen: 
eens in de maand houdt ze spreekuur voor 
clubleden. Ze is geen lid van HRR maar loopt 
zelf wel hard, bij Sparta in Voorburg. ‘Drie keer 
in de week train ik. Ik weet dus hoe hardlopers 
zich na een training voelen en wat ze nodig 
hebben. Je kunt bij mij terecht voor vragen op 
het gebied van mogelijk ijzertekort of andere 
vitaminen en mineralen, maagproblemen, 
het voorkomen van spierkramp, vragen over 
sportpreparaten en welke dranken het best 
worden verdragen.’

Hoe gaat zo’n consult in zijn werk?
‘Ik neem speciale meetapparatuur mee die 
ik gebruik voor een korte meting. Daarbij 
gebruik ik elektroden die op de hand en de 
voet worden geplakt. Die elektroden meten 
de weerstand in een lichaam en daarmee krijg 
je inzicht in de verhouding tussen water en 
spieren. Daarna kun je ook berekenen hoeveel 
vet iemand heeft. Die cijfers vormen weer de 
basis voor een verantwoord voedingsadvies. 
Als je weet hoeveel kilo spier een sporter heeft 
kun je ook aangeven hoeveel koolhydraten hij 
moet eten om goed te presteren.’ 

Waarom is dat zo belangrijk?
‘We weten allemaal wel dat je gezond moet 
eten. Maar als iemand te veel vet heeft en 
moet afvallen, moet dat wel op een ver-
standige manier gebeuren. Je wilt vetmassa 
verliezen en geen spiermassa! Als je het 
suikergehalte (de glycogeenvoorraad) in je 
spieren en je lever niet op peil houdt, schiet 
je je doel voorbij. Deze voorraad glycogeen in 
lever en spieren is bepalend voor de duur van 
je prestatie. Voor een snelle korte inspanning 
ben je hier volledig van afhankelijk. Bij een vol-
waardige voeding met voldoende koolhydraten 
zijn deze voorraden optimaal gevuld. Door te 
trainen kun je deze voorraad wel vergroten. 
Deze glycogeenvoorraad is voldoende voor 
1 á 1,5 uur sporten. Bij een lager looptempo 
wordt de energie meer verkregen door vet-
verbranding. Dit gaat minder efficiënt maar je 
houdt het veel langer vol.’

Hoe gezond zijn wij als HRR-lopers?
‘Jullie hebben weinig reden tot klagen. Over 
het algemeen zien jullie er van binnen pico 
bello uit. Ik kom weinig overtollig vet tegen 
en het aantal mensen met een ijzertekort is 

op een hand te tellen. Ik heb maar twee keer 
iemand moeten afraden om door te gaan met 
lopen wegens overgewicht.

Is er dan wel voldoende te doen voor jou hier?
‘Dat vraag ik mezelf wel eens af. Het afgelopen 
jaar kwamen er gemiddeld drie of vier mensen 
op een spreekuur. Dat is vrij weinig, want er 
is ruimte voor acht. Het kan zijn dat er weinig 
vraag is omdat de meeste mensen goed in hun 
vel zitten. Of men weet gewoon niet dat ik hier 
kom, dat kan ook. Ik ben nu in gesprek met de 
vereniging over de toekomst van voedingsadvi-
sering binnen de club. Alle suggesties zijn van 
harte welkom!’

Hoe vind je het eten bij ons in de kantine?
‘Over het algemeen ziet het er goed uit, maar 
het kan altijd gezonder. Die AA-drankjes zijn 

vaak overdreven. Die heb je alleen nodig als 
je echt lange afstanden maakt. Verder zou 
het goed zijn als je meer verse groenten en 
fruit kon kopen. Het is een kleine moeite om 
een schaal met appels neer te zetten. Ik snap 
trouwens wel dat het lastig is om met verse 
fruitdrankjes te werken. De drankvoorraad 
wordt tenslotte niet elke dag aangevuld.’

En onze broodjes gezond dan?
‘Daar zit een dikke plak kaas tussen. Dat kan 
met minder vette kaas. Je zou iets meer met 
verse kruiden kunnen doen. Dan ziet er ook 
leuk uit. Het oog wil tenslotte ook wat.’ (sst)

Meer weten over het consult van Henriëtte 
Waalewijn en benieuwd naar tips? Kijk op onze 
website.
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Elke hardloper die zich in zijn eentje voor-
bereidt op de marathon of een ultraloop 

ervaart het bijwijlen: lange langzame duurlo-
pen met een moment van eenzame eentonig-
heid. Plotsklaps: loperskortsluiting.

Zoekgeraakt ergens tussen Katwijk en de 
watertoren, sjokkend over de Meijendelse 
schelpenpaadjes. Vijfentwintig soepele kilo-

Loperskortsluiting
Columnist Jeroen van Els (groep Marc Hornung e.a.)

meters achter je, nog pakweg drie kwartier te 
gaan. Ineens is daar die stekelige kortsluiting 
in het hoofd. Te lang aan een stuk gelopen, te 
eentonig, de geest onvoldoende geprikkeld. 
Verrassend genoeg sputtert het lichaam 
nauwelijks tegen. Benen, gewrichten, adem 
souffleren een hoopgevend ‘toe, ga toch door’. 
Maar de geest manipuleert het loperslijf en 
toucheert de noodstopknop. Even een paar 
seconden wandelen met de handen in de zij, 
misschien zelfs zitten op het houten bankje. 
In godsnaam, stop!

Op zo’n moment stokt het ritme van mijn 
ademhaling, schiet kortstondig een bijtende 
kramp in mijn benen en voel ik het vertrouwde 
pijntje in de linkerknie. Maar stoppen is geen 
optie, de eenzame loper is ervaren en laat 
zich niet tot stilstand brengen. Afleiding is het 
medicijn. In gedachten passeren de moge-
lijkheden. Opzwepende muziek afspelen. De 
trommelklassieker van het Safri Duo trok me 

al eerder door moeilijke momenten. Of toch 
de slepende blues van Joe Bonamassa? Joe 
sleurt me overal doorheen. Helpt het wanneer 
ik probeer om de eerste coupletten van het 
volkslied van de Sovjetunie te neuriën? Lang 
geleden. Ik tel mijn passen en bedenk of ik 
technisch gezien goed loop. Kan beter. De rug 
kaarsrecht en met heffende knieën vervolg ik 
mijn route.

Dan is daar ineens een prettig bochtje, een 
klein stukje heuvelafwaarts, of het bekende 
bosje met slingerende modderpaden en korte 
klimmetjes. Dat is het moment waarop vanuit 
het niets hoofd en lijf zich verenigen en vrede 
hebben met deze trainingsloop. Op souplesse 
maak ik de gang naar huis. Nog een kilometer 
of zes, geen probleem, dat redden we moeite-
loos. Het moment van heftige eentonigheid en 
een weifelende geest is weer overwonnen. 
Het duurde maar even. Bijna klaar voor de 
grote dag.

Uitdelen
Nieuwe HRR-pamfletten (in Nederlands en 
Engels) liggen klaar om mee te nemen en uit te 
delen. Je kan ze vinden op de leesplank in de 
gang van het clubhuis. 

Mijn HRR is live 
Houd zelf je gegevens bij

Mijn HRR is live. Leden kunnen nu 
online hun eigen gegevens bijhouden en 
updaten!
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Le Trèfle à Quatre Feuilles (Klavertje Vier)

Baggeren in de Ardennen
Het had niets met een overdacht besluit te maken. Opeens ging ‘iedereen’ en wij ook. Traillopen. In de Ardennen. Tot aan de enkels 
in de blubber.

Omdat de wedstrijd zaterdagochtend zou 
starten (en we geen zin hadden om voor 

dag en dauw op te staan, zoals de echte trail-
groep deed) reden we de middag ervoor naar 
Olne, ergens onder Luik. Onze voorbereiding 
had bestaan uit het overnachtingsadres in de 
TomTom tikken en tassen met hardloopspullen 
inpakken. We zouden ons laten verrassen. 
We waren onbekend met veldlopen, wisten 
niets van het terrein, laat staan dat we begre-
pen waar we aan begonnen. De herbergier 
in Olne maakte het er niet beter op: ‘Er is 
de laatste dagen veel regen gevallen. Het 
parcours zal erg modderig zijn.’ 
Om van die revelatie bij te komen sloegen 
we flink wat Belgisch bier achterover. De 
beste preparatie hielden we ons voor en zo 
verschenen we ’s ochtends aan de start, niet 
alleen met een kater, maar ook met bolle 
buiken van warme broodjes met kwetsenjam 
en eigen gekarnde yoghurt, die ons door de 
waard voorgeschoteld waren. De wind sneed 
gemeen. We bevroren ter plekke.

Een paar honderd mannen en een enkele 
vrouw (altijd al verstandiger) staan voor een 
denkbeeldige lijn te wachten op het startsein. 
De meute zet zich in beweging. Wij gaan mee. 
Naar beneden. Eerst het dorp uit, langs de 
begraafplaats en bij de laatste boerderij linksaf. 
Een pad op. Witte linten geven de richting aan. 
Het lijkt mee te vallen als je niet in het midden 
van de holle weg stapt. Het is ongelooflijk steil. 
Maar de lol zit er nog in. Waar zijn we aan 
begonnen zeggen we gekscherend. Onnozel als 
we zijn.

Als we in het dal aankomen volgt het parcours 
over een koeienweide tot aan een beek. Wat 
we niet zien, maar weldra zullen ondergaan, is 
dat het land is ondergelopen. Tot aan de enkels 
zakken we weg in strontwater. Voor het eerst is 
het lastig rennen zonder de extra noppen van 
echte trailschoenen. Shit. 
Lopers helpen elkaar over een hek van 
prikkeldraad te klimmen. Het onverharde 
boerenpad slingert omhoog en blijkt nu ook 

een afvoergoot van overtollig regenwater. 
Eerst proberen we de dans te ontspringen 
door van steen naar steen te gaan, maar al 
spoedig is er geen houden aan. Blubber vliegt 
om de oren. Mensen glijden uit. De tijd doet er 
helemaal niet meer toe. De kunst om overeind 
te blijven is een veel grotere task. Waar zijn we 
aan begonnen!

En zo baggeren we voort en verbazen we ons 
over de mensen die dit oprecht leuk vinden. 
Wat een nachtmerrie. Vergelijkingen met 
scenes uit de film War horse dringen zich op. 
Zompig land. Natte voeten. Klei. Uitgesleten 
paden als loopgraven. Andere renners 
stampen blubber omhoog in het voorbijgaan. 
Dubbel shit.

Het heeft niet veel met hardlopen te maken. 
Je schuift, glijdt, houdt stand. Anderen hebben 
minder geluk. En toch lopen hier mannen – 
onze eigen HRR-traillopers – een marathon 
onder de vier uur. Dat is ongelooflijk. Die 
trailman moet hebben gevlogen. Wij stonden 
tien lange kilometers met de voeten in de klei. 

Na de noodzakelijke schrobbeurt onder de 
douche blijft het voldane gevoel van vermoeid-
heid achterwege. Baggeren door de blubber 
blijkt minder afmattend als ‘echt’ hardlopen 
over asfalt. En dat is, zo weten we nu, de leut 
van trailrunnen. (tvdg)

Blubber vliegt om de oren
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2014 IN NOTENDOP
Het hoogtepunt van 2014 was de viering van het dertigjarig bestaan. Voor die gelegenheid organiseerde de Technische Commissie 
(TC) opnieuw de Hot Road Race. Er liepen maar liefst vijftien teams mee. Het buffet met het aansluitende feest was als het ware de 
kers op de taart.
2014 Was het jaar van vernieuwing van statuten, van uitbreidingsplannen van het clubhuis en van intensievere aandacht voor de 
loopgroepen. Maar ook van het trainingsweekend (in een hotel), de Royal Ten (met een recordaantal deelnemers: 4000+) en van het 
parcoursrecord bij de mannen. En van een succesvolle race van de Haagsche Ooievaars Runners bij de Roparun. 
Natuurlijk kan niets van het bovenstaande gerealiseerd worden zonder alle vrijwilligers die de HRR draaiende houden. Hoeveel het 
er zijn (170) werd duidelijk bij het versturen van de uitnodigingen voor de vrijwilligersavond. Ook die avond was zeer geslaagd.

JAAROVERZICHT 2014

aangenomen. Op dezelfde avond is de aftredend voorzitter herkozen 
en trad hij in functie nadat de statuten bij de notaris waren gepasseerd. 
De procedures voor de invulling van de bestuursvacatures en voorzit-
terscommissies zijn vernieuwd en verder uitgeschreven. Dit alles met 
de bedoeling om het begin 2015 in werking te stellen. De voorstellen 
zullen als bijlage bij het huishoudelijk reglement worden opgenomen. 

Het voorbije jaar is een aantal keren met het golfpark Groendael 
gesproken over het parkeren. In de eerste helft van 2014 werd het 
parkeerterrein enkele malen gesloten, doordat er irritatie was ontstaan 
over foutief parkeren van onze leden. Gelukkig konden we door inten-
sivering van de contacten en aanwijzingen vanuit het bestuur de zaak 
oplossen.

Bij de ALV op 14 april 2014 werd een ingekomen brief van een van 
onze leden behandeld over het schenken van een donatie aan het Zuid 
Hollands landschap. Ons zesde lustrum werd aangegrepen om eens iets 
extra te doen voor het landschap. Bij de peiling tijdens de vergadering 
waren alle aanwezige leden voor het schenken van deze donatie. Het 

BESTUUR
Eind 2013 heeft het bestuur een bouwvergunning bij de gemeente 
Wassenaar aangevraagd voor de uitbreiding van het clubhuis ter 
grootte van een klaslokaal. De aanvraag is in februari 2014 afgewezen, 
omdat deze niet paste in het bestemmingsplan. In mei 2014 heeft het 
bestuur hier haar zienswijze tegenover gesteld. In oktober werd duide-
lijk dat de gemeente die zienswijze niet overnam. In november, bij het 
ter visie leggen voor inspraak van het definitieve ontwerp, hebben we 
opnieuw onze mening gegeven.
In het eerste kwartaal van 2015 zal duidelijk worden of onze bezwaren 
gehoord worden. Ook is er een aantal malen gesproken met ambte-
naren, raadsleden en de wethouder van de gemeente Wassenaar. We 
hebben in deze contacten nog eens de uitbreiding toegelicht: dat het 
gaat om een kwalitatieve verbetering van het clubhuis, zodat we onze 
activiteiten zonder beperkingen kunnen uitvoeren.

Veel aandacht is besteed aan de voorbereiding van de statutenwijziging 
waarbij de maximale leeftijd van de bestuursleden, 70 jaar, geschrapt is. 
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 27 oktober is de wijziging 
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bestuur beschouwt dit als een eenmalige activiteit omdat het niet bij 
onze statutaire doelstelling hoort om subsidies uit te delen.

In 2014 hebben wij meegedaan aan het vitaliteitsonderzoek bij sport-
verenigingen van de gemeente Den Haag. Voor de deelname hebben 
we € 100 ontvangen. Het definitieve rapport moet nog uitkomen. De 
bestuursleden hebben een aantal malen expertmeetings bijgewoond 
die door bureau Sportsupport van de gemeente Den Haag werden 
georganiseerd. 

Bij de voorjaarsvergadering is Carry Kremer gekozen tot bestuurslid 
algemene zaken. Zij zal zich in eerste instantie richten op de ledencon-
tacten. De penningmeester heeft in samenwerking met de webmaster 
Peter Wisse MijnHRR ingevoerd. Daarmee is ook de automatisering van 
de ledenadministratie, boekhouding en automatische afschrijving bijna 
afgerond.

Op 2 april (de oprichtingsdatum van de HRR) was een jubileumavond 
georganiseerd als voorloper en opwarmer van de grote lustrumviering 
op 14 september. Meer dan 300 leden deden mee aan het feestpro-
gramma: de Hot Road Race, het mediterraan buffet en een fantastische 
feestavond.

MEDIACOMMISSIE
Redacteur Else Meijer verliet begin 2014 de redactie. Na een oproep in 
sociale media hebben Sal Stam en Marjolein van der Donck zich aan-
gemeld. De commissie bestaat nu uit een voltallig team: een voorzitter, 
eindredacteur, vier redacteuren, webmaster én twee informatiemana-
gers (Ronneke Borsboom en Jeroen Wevers). De informatiemanagers 
zijn gestart met het archiveren van foto's en documenten van de club.

In 2014 zijn vier nummers van de Hot Road Review uitgegeven met 
steeds daarin - wegens het lustrum - een historisch thema, zoals: 
de HRR-oprichters, de snelste lopers van de club, de memorabele 
clubfeesten en de verschillende HRR-clubhuizen. Het clubblad wordt 
digitaal (als pdf-bestand bij een e-mail) en op papier uitgegeven. De 
papieren oplage bedraagt 350 exemplaren. In 2015 wordt het clubblad 
één keer minder uitgegeven. Het zomernummer komt te vervallen. 
Daarvoor in de plaatst zullen vaker (digitale) nieuwsbrieven worden 
verstuurd. Er zijn in 2014 zes nieuwsbrieven (waaronder een special 
over het lustrum en het trainingsweekend) per e-mail aan gemiddeld 
650 leden verstuurd. Zo'n 60 tot 65 procent van de leden opent deze 
nieuwsbrieven ook. 
Een algemene flyer is ontwikkeld in het Nederlands en Engels (500 
exemplaren van elke taal).

Sinds juni 2010 heeft de The Hague Road Runners een Twitteraccount, 
@hagueroadrunner. We hebben nu 369 volgers en volgen zelf 197 
andere twitteraars. In totaal zijn er 846 tweets geplaatst. Deze tweets 
worden ook op de website weergegeven.
Vanaf 2012 heeft de vereniging ook een Facebookpagina, hrrdenhaag. 
Als mijlpaal konden we in de zomer van 2014 de 500ste like begroeten. 
Momenteel staat de teller op 595 likes en binnenkort hopen we 
nummer 600 te verwelkomen. Het medium wordt goed gebruikt. 
Er worden veel reacties geplaatst en artikelen geliked. De meeste 
loopgroepen hebben een eigen Facebookaccount gecreëerd om direct 
groepsinformatie te delen. 

De website van de The Hague Road Runners is afgelopen jaar 51.050 
maal bezocht, een gemiddelde van 969 bezoeken per week. In de week 
van 19 t/m 25 januari 2014 kwamen de meeste bezoekers, t.w. 1867. 
Ook niet-leden weten de website goed te vinden. De pagina’s met de 
uitslagen, foto’s en wedstrijden worden het meest bezocht. Toen in 
december 2014 zowel een filmpje op de website werd gezet als de 
laatste editie van het clubblad uitkwam, werd er zoveel dataverkeer 
gegenereerd dat we over onze limiet van 20 GB per maand heengingen. 

CPC-RUNNERS
Er is nauw contact met de TC geweest voor de selectie van trainers voor 
de CPC-groepen. Dit heeft geresulteerd in vier gecertificeerde trainers. 
Drie trainers zijn in opleiding voor het diploma Looptrainer niveau 3. 
Bij de inschrijving van de lopers wordt uitgebreid gevraagd naar loo-
pervaring, eerdere prestaties en blessures. Er vindt constante evaluatie 
plaats van de vorderingen. Zo nodig worden lopers al dan niet dringend 
geadviseerd met een andere groep mee te lopen. Er zijn geen signalen 
dat het aantal blessures boven het gemiddelde ligt.

De instroom is in 2014 (voor de CPC in 2015) tegengevallen: 83 lopers 
ten opzichte van 102 het jaar ervoor. Omdat lopers niet op woensdag 
en zaterdag - wegens overbezetting - bij de vereniging terecht konden 
zijn de CPC-trainingen verplaatst naar de donderdag en zondag. Er 
is niet actief geadverteerd, omdat - onder andere - extra trainers 
aangetrokken moesten worden voor die dagen. De verwachting is dat 
er na de CPC in 2015 meer ruimte is om nieuwe leden op te vangen. 
Ook hierover is nauw contact met de TC. Na de CPC in 2014 zijn twintig 
deelnemers doorgestroomd naar de reguliere loopgroepen. 

Opvallend is het grote aantal vrouwelijke deelnemers op de vijf en de 
tien kilometer. Deze trend zien we al een aantal jaren. Bij de vijf (10 
deelnemers) en de tien kilometer (37 deelnemers) is 60% vrouw. Bij de 
halve marathon (36 deelnemers) is juist weer 55% man.

THE ROYAL TEN
De Stichting HRR Wegwedstrijd heeft tot doel minimaal eenmaal per 
jaar een grote wegwedstrijd te organiseren. The Royal Ten is een 10 
kilometerwegwedstrijd rondom het Koninklijk paleis en het Haagse Bos. 
Het wordt georganiseerd door de leden van de HRR. 

In  2014 waren de start en de finish weer (voor de vierde keer) op de 
Prinses Beatrixlaan voor de deur van het hoofdgebouw van de SDU. De 
Royal Ten 2014 trok meer dan 4000 deelnemers. 
Dit was het eerste jaar zonder hoofdsponsor. De trend om een “groene” 
wedstrijd te zijn is doorgezet. We proberen zo duurzaam mogelijk 
te werken. Duurzaam is in de meeste gevallen niet goedkoper, maar 
duurder, en dit verschil moet wel bij de sponsoren teruggehaald 
worden. Ook in 2014 kregen wij weer een subsidie van de gemeente 
Den Haag.
Financieel gezien hebben wij het goed gedaan. De wedstrijd is met een 
klein verlies afgesloten, waardoor we ons reservefonds hebben moeten 
aanspreken. Voor 2015 wordt gehoopt op een bescheiden groei.
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BARCOMMISSIE
De barcommissie zorgt dat de leden na de training broodjes en drankjes 
kunnen kopen. Hiervoor zetten meer dan negentig barmedewerkers 
zich vrijwillig in door eens in de acht weken een bardienst te vervullen. 
De barcommissie zorgt voor het opstellen van roosters, het wekelijks 
bestellen en inkopen van eten en drank en de uitgifte van barkaarten. 
Naast de reguliere bardiensten zetten barmedewerkers zich ook in bij 
door de club georganiseerde evenementen.
Enkele van de doelstellingen voor 2014 waren het werven van nieuwe 
barmedewerkers, het op het oude peil brengen van de baropbrengsten 
en het verbeteren van de catering tijdens de ochtendtrainingen. 
Afgelopen jaar zijn de ochtendgroepen van start gegaan met een 
eigen barrooster. De opbrengsten (€ 30.000 min inkoop) uit de bar zijn 
weer terug op het niveau van enkele jaren geleden, vooral dankzij de 
prijsverhoging van 0,10 euro voor de koffie en de thee, en dankzij slim 
inkopen en profiteren van aanbiedingen. Daarnaast is geëxperimen-
teerd met een tweede leverancier naast de Sligro. Helaas is dit geen 
succes gebleken.

Barteams maken regelmatig op eigen initiatief iets bijzonders klaar. Dit 
wordt zeer gewaardeerd en is uniek in vergelijking met andere sport-
verenigingen. Op de website wordt (als dit is gemeld) de ‘specialiteit’ 
kenbaar gemaakt. 
Nauwlettend worden de opbrengsten uit de bar gevolgd. Dit jaar 
start een proef met uitbreiding van het assortiment voor later op de 
avond en zullen producten met een slechte opbrengst kritisch worden 
geanalyseerd.
Nieuw is dat de CPC-trainingen op de zondag plaatsvinden. Voor de 
bardienst op zondag moet nog een oplossing worden gevonden.

CLUB VAN HONDERD
De Club van Honderd heeft als doelstelling 
HRR financieel te steunen door een bijdrage 
te leveren aan bijzondere projecten. Het HRR-
bestuur heeft in 2014 een verzoek aan de Club 
van Honderd gedaan om bij te dragen aan de 
aanschaf van twee nieuwe handdrogers op de 
toiletten. Het verzoek is toegezegd en inmiddels 
zijn de twee handdrogers geïnstalleerd. Verder 
staat het verzoek van 2012, of een investering in 
een renovatie en/of uitbreiding van ons clubhuis tot de mogelijkheden 
behoort, nog steeds.

In 2014 bestond de Club van Honderd twintig jaar, dat gelijktijdig met 
het zesde lustrum van de HRR op 14 september 2014 werd gevierd. 
De Club van Honderd heeft voor het lustrumfeest een schenking van 
€ 1.000,- gedaan aan het HRR-bestuur.

In 2014 zijn 25 nieuwe leden toegetreden tot de Club van Honderd.

Bij de ALV in mei heeft Ben Hermans afscheid genomen als voorzitter 
en is Margriet Hoekstra hem opgevolgd. Aan Ben is als dank een speld 
uitgereikt en aan alle leden die de ALV bezochten een presentje (hor-
tensia). Ben zal als adviseur verbonden blijven aan het bestuur. 

TECHNISCHE COMMISSIE (TC)
De Technische Commissie staat voor alle trainingstechnische zaken. Dat 
betreft de trainers, aanstelling, opleiding, bijscholing, evaluatie maar 
ook contact met het paramedisch team, de veiligheid van lopers en de 
organisatie van Hot Road Race. Ook beoordeelt de TC plannen voor de 
beginnerscursus, CPC-runners en nieuw op te zetten groepen.

Met nagenoeg alle trainers is een evaluatiegesprek gevoerd. Zowel 
over de beginnerscursus als over de CPC-runners is er veel contact 
geweest. Beide projecten zijn gestart. De grootste verandering heeft 
bij de CPC-runners plaats gevonden: zij zijn van de zaterdag naar de 
zondag gegaan. Hiermee lijkt er een goede basis gelegd te zijn voor de 
toekomst. 
De Hot Road Race heeft veel aandacht gevraagd maar uiteindelijk was 
het dit meer dan waard. Verder hebben we nagedacht over de opzet 
van het clubklassement. De laatste tijd leeft het niet meer binnen de 
club. Eind 2014 is een nieuwe opzet gemaakt en voorgelegd aan het 
bestuur. In 2015 zal dit worden ingevoerd. 
Ook is een start gemaakt met een wijziging in de opzet van het Racing 
Team. Het Racing Team wordt opgeheven en zal als wedstrijdgroep met 
Albert Beekhuizen als trainer doorgaan. In plaats van het Racing Team 
komt er een clubselectie binnen onze vereniging. Hiervoor worden 
nieuw prestatiecriteria opgesteld voor de 5 en 10 km. (zie de website). 
Alle lopers uit de loopgroepen die hieraan voldoen, kunnen toetreden 
tot de clubselectie. De invoering zal in juni 2015 plaatsvinden. 

Andere werkzaamheden in 2014 waren het maken van een nieuw vei-
ligheidsplan, het opzetten van een wedstrijdprotocol, het organiseren 
van een trainerscafé, de aanstelling van een trainer trailrunning en de 
reanimatietrainingen. 2014 heeft in het teken gestaan van een intensie-
ver contact tussen TC en bestuur. Veel vaker dan tot nu toe wordt er op 
informele en formele wijze met elkaar overlegd. De korte lijnen zorgen 
voor snellere besluitvorming.
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GROENCOMMISSIE
De groencommissie heeft tot taak het aanleggen en onderhouden van 
het terrein rondom het clubhuis. Deze werkzaamheden worden van 
april tot en met november eens in de drie weken op zaterdag door 
een groep vrijwilligers uitgevoerd. Ook wordt er nog wekelijks door 
een aantal vrijwilligers uit de tuincommissie op woensdag in de tuin 
gewerkt.

Afgelopen jaar zijn de laatste structurele aanpassingen gedaan. De te 
grote zilverspar is verplaatst, twee coniferen zijn verwijderd en twee 
andere uitgedund. Beplanting moest worden gesnoeid of uitgedund. 
Het voornemen van de groencommissie is om het terrein er zo verzorgd 
en kleurrijk mogelijk uit te laten zien door de beplanting in de bestaan-
de borders te verdichten met nieuwe planten, de bestaande planten te 
snoeien of te splitsen, het gazon te maaien en te bemesten.

BEGINNERSCURSUS
Doel is de beginnende en iets gevorderde lopers zodanig enthousiast 
te maken voor het lopen dat ze lid willen worden van de vereniging. 
De trainingsdoelstelling is gebaseerd op het aaneengesloten kunnen 
lopen van dertig minuten en doorstroming naar deelname aan de 10km 
afstand tijdens de CPC .

Circa 70% van de deelnemers aan de beginnerscursus is na afloop 
doorgestroomd naar reguliere groepen of naar de CPC-runners. De 
trainingen zijn samen met twee co-trainers en twee assistenten in 
opleiding uitgevoerd.

VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
De vrijwilligerscoördinator zorgt voor de werving van vrijwilligers. 
Hierbij is het belangrijk om (nieuwe) leden te wijzen op welk vrijwil-
ligerswerk er voor de club gedaan kan worden. Zo kan ieder zijn eigen 
interesse volgen.

De vacature van vrijwilligerscoördinator is eind 2014 ingevuld. De 
coördinator heeft samen met enkele bestuursleden op 14 november de 
vrijwilligersavond georganiseerd. De HRR draait op 170 vrijwilligers. 
In 2015 wordt een vrijwilligersbeleidsplan gemaakt, er wordt contact 
gezocht met alle voorzitters van de vrijwilligerscommissies om een 
beeld te krijgen van de behoefte en er worden (nieuwe) leden geën-
thousiasmeerd voor vrijwilligerswerk. 

ACCOMMODATIECOMMISSIE 
In 2014 zijn alle gloeilampen in het clubhuis vervangen door ledverlich-
ting. Ook de buitenlampen zijn vervangen door (betere) ledverlichting. 
De kosten voor vervanging kunnen weggestreept worden tegen de 
grote besparing op het stroomverbruik. 

Het analoge alarmsysteem is vervangen door 
een digitale alarmcentrale met een grote display. 
Tegelijkertijd is een extra alarmpunt bij de ingang 
naar de kleedkamers aangebracht.
Tot tweemaal toe moest het slot van de serredeur 
worden vervangen door onvoorzichtig handelen. De 
reparatiekosten, meer dan € 750, waren aanzienlijk. 
Daarnaast zijn algemene kluswerkzaamheden 
uitgevoerd door vrijwilligers.

Eind 2014 heeft een taxateur de waardebepa-
ling van het clubhuis, de inventaris en goederen 
opnieuw getaxeerd. De waardebepaling valt voor 
alle drie de onderdelen aanzienlijk hoger uit en 
daardoor zal de verzekeringspremie sterk toene-
men. Een definitieve vaststelling van de premie 
volgt begin 2015.

Met ingang van maart in 2014 is het schoon-
maakbedrijf Schone Zaken ingehuurd voor het 
schoonmaken van ons clubhuis. Op de dagen 
maandag, woensdag en vrijdag wordt het clubhuis 
schoongemaakt. Gemiddeld zes keer per jaar komt 
een schoonmaakteam van de afdeling sport van de 
gemeente Den Haag voor een grote schoonmaak in 
het clubhuis. Stoelen en vloeren worden dan extra 
gereinigd.

FINANCIËN
IN: Eind 2014 waren er 753 betalende leden. Zij betaalden gezamenlijk 
€ 90.000 aan lidmaatschap (afgerond). De winst van de bar (inkomsten 
minus kosten) was € 31.500
UIT: De grootste uitgaven in 2014 waren o.a. de trainersonkosten-
vergoeding van € 19.000, de verplichte afdracht aan de Atletiekunie 
van € 15.000 (buiten de wedstrijdlicenties), schoonmaakkosten van 
€ 13.500, elektra, gas, water € 11.300 en afschrijvingskosten van 
€ 11.000. 
In de laatste Algemene Ledenvergadering (27 oktober 2014) is een 
financieel overzicht plus uitgebreide toelichting gegeven.
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Hot Road Relationships

Een actief duo
Sommige RoadRunners delen meer dan alleen hun passie voor hardlopen. Zoals Mirjam Graat (34, groep Pieter de Graaf) en 
Johannes van Dam (37, groep Jos de Graaf).

Mirjam en Johannes vind je regelmatig op 
de club, zowel om te trainen als voor 

vrijwilligerswerkzaamheden. Zo loopt Mirjam 
voor de derde keer mee met de Haegsche 
Ooievaar Runners tijdens de Roparun. En dit 
jaar sluit Johannes aan als cateraar. Johannes: 
‘Behalve dat ik de doelstelling van de Roparun 
van harte ondersteun, lijkt het me ook heel 
erg leuk. Het evenement zelf, maar ook de 
trainingen en de activiteiten om geld in te 
zamelen. Het is echt een teamprestatie. Na het 
twee jaar van een afstand te hebben gevolgd, 
lijkt het mij heel bijzonder om het nu zelf mee 
te maken!’

Een actief duo dus. Toch ontmoetten Johannes 
en Mirjam elkaar niet op de vereniging. 
Mirjam: ‘We ontmoetten elkaar online. Het 
was in één keer raak. We hadden allebei 
geen idee wat we daar deden, niks voor ons 
eigenlijk. Maar misschien werkte het juist 
daarom. Tijdens het registreren en invullen van 

Runnertjes
Hierbij de uitslag van de trekking van 

1 maart 2015 van de runnertjes:

€ 20,- 
Sylvia Kuiper

€ 10,- 
Nico T.

 Bram van Westbroek
 Thea

 Ben van Ockenburg
 Maartje O.

 René H.

€ 5,- 
Liesbeth Brama
 Niels Frank(en)

 Groep Ton
 Esmeralda

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

mijn profiel kwam Johannes al voorbij op het 
scherm. Beetje jammer dat ik me gelijk voor 
6 maanden had ingeschreven, want vervolgens 
was dat hele abonnement dus niet meer 
nodig! Maar hij is het dubbel en dwars waard 
hoor!’ En van het een kwam het ander. Mirjam 
liep al vanaf het moment dat een collega 
haar in 2004 uitdaagde een marathon te gaan 
lopen. Johannes: ‘Mirjam had altijd zulke leuke 
verhalen over de club en het Roparunteam, dat 
ik me heb laten inspireren om ook in beweging 
te komen, nu zo’n anderhalf jaar geleden.’

En hoe is het nu om allebei te lopen? Is er 
sprake van concurrentie? Mirjam: ‘Ik ben trots 
op hem en hij op mij. Het gaat ons niet om de 
prestaties. Meer om persoonlijke doelen en 
natuurlijk dat je ervan geniet. Het is eigenlijk 
gewoon heel gezellig!’ Johannes: ‘Concur-
renten? Alsjeblieft niet! Ik kom nog niet veel 
verder dan 10 kilometer, dat doet Mirjam in de 
warming up!’ (mo)

Mirjam Graat en Johannes van Dam

Uit de vitrine:

‘Het is een thuiswedstrijd’
De Meijendelloop van 29 november 2014 deed behoorlijk wat stof opwaaien in de vitrine. Carolien Smit (onderwijsadviseur, 
trailgroep en groep Eric Walther) en Pierre van Leeuwen (fietsenmaker, trailgroep) veroverden beiden de eerste plaats in de 
categorie V55 en M55 met een tijd van respectievelijk 2:13:32 en 1:48:18.

intervaltraining van Eric Walther. Dat is kort 
maar intensief. Ook de loopscholing van Eric 
helpt mij om steeds beter te lopen.’

Beiden zijn het erover eens dat kilometer-
trainen de beste voorbereiding is. Pierre: 
‘Het geheim om lang heel te blijven is vooral 
om altijd rustig te lopen. Het is belangrijk 
om spaarzaam te lopen en te luisteren naar 
je lichaam.’ Carolien: ‘En niet te vergeten: 
ik verstop op de heenweg een flesje drinken 
langs de route om de laatste vijf kilometer 
door te komen.’

Carolien en Pierre zijn als traillopers ook 
ervaren Meijendellopers. Pierre liep de wed-
strijd voor de vijfde keer, voor Carolien was 
het de derde keer. Carolien: ‘Het is een thuis-
wedstrijd. Vooral voor diegenen die bij Pierre 
trainen: hij kent alle paadjes van Meijendel.’ 
Met hun enthousiasme voor deze loop kost 
het ze geen moeite om uw HRR-verslaggever 
te overtuigen om ook eens mee te doen. Mits 
zij op tijd is met inschrijven: jaarlijks mogen er 
maar 200 deelnemers meedoen.
 
Wat maakt de Meijendelloop zo speciaal?
Pierre: ‘Je start om 7:30 in het donker. 
Vervolgens zie je de zon prachtig opkomen in 
de duinen.’ Carolien: ‘De loop begint al bij de 
voordeur op het moment dat je ’s ochtends 
heel vroeg richting de start fietst. De klein-
schaligheid zorgt voor een geweldige sfeer. 
Zo fungeert een paardenstal als kleedruimte.’ 
En na afloop is daar de beloning: koffie met 
appeltaart bij de open haard. Carolien: ‘En het 
T-shirt! Ieder jaar ontvang je na afloop een 
T-shirt in steeds weer een andere fluoresce-
rende kleur.’

Wat is jullie geheim?
Carolien: ‘Voor mij is het de combinatie van 
het rustige duurlopen in de trailgroep met de 

Carolien Smit en Pierre van Leeuwen

Het complete overzicht met clubrecords staat 
op de website. Daar vind je ook een overzicht 
van de laatste wijzigingen in de vitrine. (mo)
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In ‘onze’ kleren
Opeens stond er een ton in het clubhuis voor het doneren van 
hardloopkleding en -schoenen. Vraag aan HRR-initiatiefneem-
ster Monique Klok: waar waren die spullen voor?

‘Ik las in RunnersWorld over asielzoekers in Duinrell. Daarin stond 
dat een vrouw uit Wassenaar, begaan met het lot van deze mensen, 

geheel vrijwillig hardlooptrainingen organiseerde. Hardlopen geeft die 
mensen een doel en afleiding, vertelde ze. 
Daarna zag ik een oproep voor hardloopspullen. In overleg met de 
club is toen de ton geplaatst voor een inzameling. Ik heb een auto vol 
gedoneerde kleding en schoenen afgeleverd die met veel dankbaar-
heid in ontvangst is genomen. Op 29 januari startte weer een groep 
asielzoekers met hardlooptrainingen. Nu in kleding die wij met elkaar 
hebben ingezameld!’ 

Een groep asielzoekers liep inmiddels ook de CPC. Wil je als vrijwilliger 
helpen en co-loper worden? Kijk dan op: www.powerrunproject.com. 
Daar vind je ook het artikel van RunnersWorld over het initiatief in 
Duinrell. (tvdg)

Van de ledenadministratie
Door: Willem van Prooijen

Zoals je hieronder kunt zien hebben we een mooie aanwas van 
leden. Ook verheugend is het feit dat er vorig jaar niet zoveel 
verloop was als andere jaren. Dat betekent dat de mensen voor 
langere tijd lid blijven. Dat is in de eerste plaats goed voor jezelf, 
want je krijgt pas een echt goede loopconditie als je deze sport 
volhoudt. Maar ook is het goed voor de club, want onze broodno-
dige vrijwilligers komen nu eenmaal voort uit de getrouwe leden.

Recente aanmeldingen:

Allen van harte welkom!

VACATURES
Het bestuur van the Hague Road Runners is op zoek naar:

1 SECRETARIS 
1 PENNINGMEESTER

Zij gaan deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de club. 

Meer informatie over profielen en kernactiviteiten van beide 
functies vind je op www.hagueroadrunners.nl/twee-

bestuursleden-gezocht/

Heb je belangstelling voor een van de functies, meld je dan 
aan op secretariaat@hagueroadrunners.nl of schiet een van de 

bestuursleden aan.

Sven Koenitzer
Marike Knoef

Gijsbert van Lomwel
Saskia van den Beuken

Esther Visser
Bas Leurs

Jacqueline Pegels
Angelique van Dam

Nathalie Collart
Dorianne Klop

Marjolein Overdevest
Vicky Weits
Cobie Roos

Tinka Veldhuis
Felix Smits

Bouke van der Meer
Sarah Prins

Thea Marchée
Petra Berends

Raya Oranje
Heather Overing

Elise Ulfman
Loek van der Maas
Stefanie Bouman

Ellen Clara van der Heijden
Carlos Alvarez

Madicken Dekkers
Karline Vandenbroecke

Stan van der Meer
Luuk Groenewegen

Djoeke Hupkens
Annelies Meybaum

Hester van den Hoek
Judith den Ouden
Marjolein Ponne

Quentin Gillet
Yascha van den Berg

Jurjen van Boheemen
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Trainingsweekend HRR ‘een gouden formule’
Zet 60 hardlopers bij elkaar en het is (sportief) feest. Ook editie 2015 van het jaarlijkse trainingsweekend van de Hague Road 
Runners was weer een succes. Met keuze uit hardlopen voor snelle en minder snelle lopers, wandelen, fietsen, winkelen in 
Nijkerk of bij de open haard zitten met een goed boek. Iedereen kwam wel aan zijn trekken.

Mijn eerste trainingsweekend was ergens 
eind jaren ’80 in een jeugdherberg in de 
buurt van Haarlem. Ruim 60 jongens en 
meisjes liepen door de duinen het schuim 
voor de ogen. In de grote slaapzalen 
– jongens en meisjes sliepen gescheiden 
van elkaar – waren er ’s avonds kussen- en 
watergevechten. De adrenaline en oestro-

genen vlogen in het rond. En zondag ging 
iedereen weer gesloopt naar huis.

Nu 25 jaar later gaat het er wat rustiger aan 
toe. Jeugdherbergen en Stayokays zijn om-
geruild voor de luxe van een hotel. Sommige 
oudere jongeren zijn geblesseerd en kiezen 
ervoor om te wandelen in plaats van 
te hardlopen. Maar nog steeds 
wordt er veel hardge-
lopen, gefietst, 
gedanst 

en vooral gelachen! Wat dat betreft is het 
trainingsweekend nog steeds een gouden 
formule voor succes. (mvg)

We hebben nu twee gala-avonden achter 
de rug. De eerste was eind 2013, de 

tweede afgelopen december. Plaats van 
samenkomst is ons clubhuis. De kerstversie-
ring hangt er dan toch al. Met een extraatje 
hier en daar is het feest compleet.

Andere setting
Het idee van een gala is simpel: plezier 
hebben. We doen als groep al veel samen. 
We eten vaak met zijn allen, we wandelen en 
fietsen. Een gala-avond is een mooie aanvul-
ling. Je ontmoet elkaar in een andere setting, 
strak in het pak. Partners zijn altijd welkom.

Ed’s Running Group
Op gala-avonden zorgen we voor een goede 
maaltijd en voor de rest is het vooral leuk. Zo 
houden we een verkiezing voor een groepslid 
dat zich op een bijzondere manier heeft 

ingespannen. Denk aan hardloopprestaties, 
progressie of iets op sociaal vlak, bijvoorbeeld 
een keer wat lekkers meenemen. De winnaar 
krijgt een ere-titel: ‘de ergste’. Dat klinkt erger 
dan het is. ‘Erg’ is de afkorting van Ed’s Running 
Group, het is een geuzennaam die als grap is 
ontstaan. Maar we houden ‘m er graag in!

Wat doet jouw groep?

Galadiner
Een stevige training en gezelligheid gaan vaak hand in hand. Dat geldt zeker voor de groep van trainer Ed Reinicke. Eens per jaar 
organiseert hij een gala voor zijn lopers.

Presteren
Natuurlijk is een gala-avond niet geslaagd 
als er de rest van het jaar niet goed wordt 
gelopen. We blijven hardlopers en ik verwacht 
wel dat mijn groepsleden hun best doen. 
Anders krijgt gezelligheid een heel andere 
betekenis. (sst)

Strak in het (trainings)pak



HOT ROAD REVIEW14 OP EIGEN BODEM

HRR als buur levert vrolijke gezichten op

Van Baggerzooi tot houtwallen
Vanaf het HHR-perceel zijn ze moeilijk ze zien, maar ze zijn er wel: de paarden op het 
terrein van buurman Bas ten Hagen. Bas en zijn vrouw Kari wonen pal naast de hard-
loopclub. En ze zijn blij met ons. ‘Ik kan me geen betere buur voorstellen.’

De ene buur is de andere niet. Daar weet 
Bas ten Hagen (68) alles van sinds de 

komst van HRR. Vol lof praat hij over de leden 
van de tuincommissie, die de boel het hele jaar 
keurig aanharken. In een niet al te ver verleden 
was dat wel anders. Toen bood het clubterrein 
onderdak aan een voetbalvereniging. ‘Die 
maakte er een baggerzooi van, en er werden 
hier zelfs wel eens ruiten ingegooid.’ 
Met HRR als buur is de sfeer enorm verbeterd 
en is het uitzicht van Ten Hagen er aanzienlijk 
op vooruitgegaan. Dat geldt in het bijzonder 
voor de houtwallen die de twee percelen 
scheiden. ‘Daar zitten vogels die je niet vaak 
tegenkomt, zoals ijsvogels en vinken. Dat is 
echt bijzonder.’

Natje en droogje
De grond waar het huis van Ten Hagen op 
staat is 1 hectare groot en biedt in de eerste 
plaats onderdak aan paarden. Het zijn er 
enkele tientallen, die naast hun stal een ruime 
binnen- en buitenbak tot hun beschikking 
hebben. ‘Manege’ staat er op de voordeur, 
maar eigenlijk klopt dat niet. Pensionstal 
dekt de lading beter. ‘In het verleden was dit 
inderdaad een manege, maar tien jaar geleden 
heb ik het roer omgegooid. De stallen vormen 
nu het onderkomen van paarden van particu-
lieren, een van de weinige plekken in Den Haag 
waar dat kan. De dieren hebben hier hun natje 
en hun droogje.’
Driemaal daags gaat Ten Hagen de stallen langs 

Wie zijn zij?
Waar we ook heen rennen, we komen 
er altijd langs: onze buren. Sportvereni-
gingen, woningbezitters, golfclubs, ze 
vormen een bont gezelschap. Hot Road 
Review maakt een rondje langs de velden. 
Deze keer brengen we een bezoek aan 
paardenliefhebber Bas ten Hagen, die een 
zogeheten pensionstal runt.

om de paarden te voeren. Dat gebeurt stipt op 
tijd, want paarden houden niet van wachten. 
De eerste ronde is om zes uur ‘s ochtends. Met 
een lichte grijns: ‘Je zou kunnen zeggen dat ik 
hier altijd de eerste roadrunner ben.’ En dan 
in alle ernst: ‘Als je een half uur te laat bent, 
worden de paarden onrustig en dat willen we 
natuurlijk niet.’

De verzorging van de dieren gaat voor alles, 
wil Ten Hagen maar zeggen. Wie hier als 
ruiter een ‘partij mooi’ wil doen, is aan het 
verkeerde adres. Dus geen poeha eromheen, 
geen mensen die graag gezien willen worden 
en ook geen dure foyers of bars. De mensen 
komen hier voor hun paard en dat is het. Op 
die manier worden paardenliefhebbers ook 
gescreend voordat ze hun dier hier mogen 
stallen.
Voor de dagelijkse beweging van de paarden 
zijn de eigenaren zelf verantwoordelijk. En 
mocht iemand op vakantie zijn, dan regelen ze 
- net als Ten Hagen - zelf vervanging. Ook het 
uitmesten van de stallen doen de eigenaren 
zelf. Ten Hagen laat de mest wel ophalen. ‘Dat 
wordt gecomposteerd, waarna het een tweede 
leven vindt in de champignonteelt.’

Een en al paardensport
De geschiedenis van de pensionstal gaat terug 
naar de periode van voor de oorlog. Ten Hagen 
vertelt: ‘toen was het nog een renstal en stond 
het hoofdgebouw met veertien boxen op de 
Van Brienenlaan bij Duindigt. Tijdens de oorlog 
moest het bedrijf verkassen omdat het voor de 
Duitsers in de weg stond. Zij bouwden er een 
lanceerinstallatie en precies in het schootsveld 
stond het hoofdgebouw. Dat is toen verplaatst 
naar waar het nu staat. De manege is nog een 
tijdje eigendom geweest van de gemeente 
Den Haag, daarna namen mijn ouders het over. 
Toen zij ermee ophielden heb ik het gekocht.’
Het leven van Ten Hagen heeft altijd in het 
teken gestaan van de paardensport. Hij volgde 
een opleiding tot paardrij-instructeur en nam 
in zijn jonge jaren deel aan de military, de 
Engelse variant wel te verstaan. Dat is een mix 
van cross-country, springruiterij en dressuur, 
uitgesmeerd over drie dagen (in Nederland 
zijn dat er twee). Nog steeds vindt hij dit het 
mooiste in de paardensport.
Toen Ten Hagen eigenaar werd van de manege 

Bas ten Hagen op het terrein van zijn pensionstal

‘Je zou kunnen zeggen dat ik 
de eerste roadrunner ben’
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ONZE ACTIVITEITEN ZIJN:
VOEGWERK VERVANGEN
GEVELREINIGING
METSELWERK HERSTELLEN
IMPREGNEREN 
SCHOORSTEEN RENOVATIE

BEL TIJDENS KANTOORUREN:
070-3512888 OF 06-53311874

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

UW GEVEL 
ONZE ZORG!

    
 

    
 

GESPECIALISEERD IN SNIJ- & KNIPVOEGEN
GEVEL RENOVATIE

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:

WWW.HGRGEVELRENOVATIE.NL
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Kari ten Hagen in haar brocantewinkel

was er geen ruimte meer voor de military. In 
plaats daarvan ging hij paardrijles geven en 
runde hij de hele toko. Een druk bestaan, met 
dagen van soms wel 14 tot 16 uur. Tien jaar 
geleden vond hij het wel welletjes en besloot 
hij het rustiger aan te doen. ‘Ik had het wel 
gezien.’ Een enkele keer geeft hij nog les, maar 
alleen als hij daar zin in heeft. ‘Als iemand 
een wedstrijd moet voorbereiden help ik daar 
graag aan mee. Dan doe je het tenminste nog 
ergens voor, maar zomaar een lesje geven 
hoeft voor mij niet zo nodig.’

Brocante
Behalve de pensionstal is op het terrein ook 
het bedrijf van zijn vrouw Kari gevestigd. Zij 
handelt in opgeknapte brocante, zeg maar 
curiosa en semi-antieke voorwerpen plus 
antieke Franse spiegels en kroonluchters van 
soms honderden jaren oud. De winkel en het 
huis van Kari en Bas staan vol met lampjes, 
bakjes, bekers, bestek en andere snuisterijen, 
een uiterst sfeervol geheel. Een fiks aantal van 
de producten maakt Kari zelf. De rest haalt ze 
uit Frankrijk, waar Kari en Bas een tweede huis 
hebben en waar ze dan ook geregeld te vinden 
zijn.
Sinds hij de manege heeft omgetoverd tot 
pensionstal heeft Ten Hagen meer tijd voor 
zichzelf. Het is minder druk (‘ik rommel maar 
wat aan’) en hij kan er van leven. Met de HRR 
is er geen hecht contact maar het contact dat 
er is, is goed. ‘Als er een feestje is, word ik van 
tevoren keurig op de hoogte gebracht.’ Het 
enige minpuntje dat hij zich kan herinneren 
dateert van een tijdje terug, toen er plannen 
waren om naast zijn tuin parkeervakken aan 
te leggen. ‘Dat vond ik niet zo’n fijn idee, die 
houtwallen zijn veel mooier. Maar verder zou 
ik me geen betere buur kunnen wensen.’
Met de vraag wat er in de toekomst met de 
pensionstal gaat gebeuren houdt Ten Hagen 
zich nog niet bezig. ‘Dat zien we tegen die tijd 
wel, het is nu nog geen issue.’ Hij is blij met het 
leven dat hij leidt en hij is blij met zijn hardlo-
pende buren. ‘Het is een kwestie van leven en 
laten leven.’ (sst)
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Van beginner tot CPC-renner

Leren hardlopen
De beginnersgroepen leren een half uur achter elkaar hard te lopen. De meeste trainen daarna door voor de CPC. Beginners Saskia 
van den Beuken en Angelique van Dam zijn enthousiast. Ze trainen zelfs om zes uur ‘s ochtends. ‘Als we thuiskomen zijn de kinderen 
net wakker.

Twee vrouwen: Saskia van den Beuken en 
Angelique van Dam. Beiden uit het Haagse 

Bezuidenhout. Beiden bijna vijftig. Jaren 
geleden hadden ze kinderen op dezelfde bas-
sischool. Nu zijn ze weer met elkaar in contact 
gekomen door de HRR. 
In september 2014 startten Saskia en 
Angelique bij de beginnersgroep van HRR. 
Dat beviel zo goed dat ze in november zijn 
doorgestroomd naar de CPC-groep, genoemd 
naar de City-Pier-City, het grootste hardloop-
evenement van Den Haag. Op zondag 8 maart 
liepen ze tijdens deze wedstrijd hun eerste 10 
kilometer. 

Waarom zijn jullie met hardlopen begonnen?
Saskia: ‘Ik heb altijd veel gesport maar door 
een drukke baan en de kinderen jaren niets 
gedaan. Toen ik onlangs trainer Robert Ficker 
privé tegenkwam raadde hij me aan om te 
starten bij de beginnersgroep en dat heb ik 
gedaan.’
Angelique: ‘De kinderen zijn nu ouder en 
ik wilde weer gaan sporten. Lopen is laag-
drempelig en ik was er al bekend mee. Nu 
train ik wel graag in een groep dus heb ik me 
aangemeld bij HRR. De club is dichtbij huis en 
het beginnerstraject sprak me erg aan.’

Hoe hebben jullie de beginnerstraining en 
CPC-training tot nu toe ervaren?
Angelique: ‘Het gaat heel goed. Je merkt dat 
een juiste voorbereiding belangrijk is. We 
hebben eerst naar de 5 kilometer toe getraind 
en nu gaan we op voor de 10. Die opbouw is 

fijn, het gaat steeds makkelijker. Daarnaast 
is het heel leuk om met een groep te lopen. 
Het motiveert me, ik hoef niet na te denken 
want er is een professionele trainer die vertelt 
wat we moeten doen. Ik heb er keer op keer 
plezier in.’

CPC-renners Saskia van den Beuken (l) en Angelique van Dam (r)
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Leren lopen
The Hague Road Runner trainers Robert Ficker en Jan Baelde zijn voor de meesten geen 
onbekenden. Ze zijn als coördinatoren al geruime tijd actief voor de beginnersgroep (Jan) 
en de 10 kilometer CPC-groep (Robert). En ze doen dit niet alleen! Ze worden ondersteund 
door diverse andere trainers van de HRR om beide groepen optimaal te trainen. De groepen 
kennen verschillen maar ook overeenkomsten. Zo zijn beide gebaseerd op een projectmatige 
insteek. Je traint twee dagen per week met een groep en hebt een doel waar je in een 
bepaalde tijd naartoe traint. 

Van 0 tot 30 minuten
In de beginnersgroep zitten mensen die voor het eerst in aanraking komen met hardlopen of 
die een langere periode niet actief zijn geweest. 
Jan: ‘We trainen de lopers op hun techniek, mentaal en volgen daarbij een gebalanceerd 
schema. Uiteraard kijken we per training hoe de lopers reageren. Uiteindelijk kunnen de 
beginners tot 30 minuten hardlopen en dat is gaaf om te zien.’ 

Van 30 tot 60 minuten
Daarna is er de mogelijkheid om lid te worden of om door te gaan met de trainingen voor de 
10 kilometer CPC. 
Robert: ‘Veel lopers van de beginnersgroep worden lid van HRR en er stromen altijd een 
groot aantal mensen door naar de CPC-groep. We leren ze dan zestig minuten aan één stuk 
te lopen. Daarnaast zijn er lopers die jaarlijks terugkomen op de club voor een goede voor-
bereiding op de CPC. Deze lopers lopen dan gezamenlijk met een groep die hen motiveert en 
maken daarbij gebruik van de deskundigheid van de trainers.’
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Saskia: ‘Het enthousiasme van de trainers is 
erg aanstekelijk. Ik verheug me elke keer weer 
op de training. Maar ook op dinsdagochtend 
om zes uur weten Angelique en ik de motivatie 
te vinden om samen een rondje te gaan lopen. 
De meesten verklaren ons voor gek maar het 
is ideaal want tegen de tijd dat we thuiskomen 
zijn de kinderen wakker.’

’s Ochtends zes uur? Wat is er in jullie 
gevaren?
Saskia: ‘Tijdens het hardlopen is niet alleen het 
fysieke aspect belangrijk; ook mentaal moet je 
jezelf trainen om de uitdaging aan te gaan. Ik 
ben op voorstel van Robert Ficker aan de slag 
gegaan met een ‘flow-training’, een speciale 
e-Learningmodule die door sportpsychologen 
is ontwikkeld. In zes weken leer je omgaan 
met mentale ups and downs tijdens het lopen, 
zodat je goed voorbereid aan de start van een 
wedstrijd staat en de doelen haalt die je voor 
ogen hebt.’

Dat klinkt zweverig…
Saskia: ‘De flow-training is heel leerzaam en 
absoluut niet zweverig. Je leert omgaan met 
de momenten waar op je denkt: waarom 
doe ik dit ook alweer? Ik kan niet meer, zal ik 
stoppen? 
Het gaat om positieve motivatie, waardoor je 
zelf veel meer invloed hebt op hoe je loopt. 
Hierdoor wordt de prestatiedrang minder en 
kun je veel meer genieten! Het is een cadeau-
tje dat ik dit mag doen.’

Op zondag 8 maart stonden jullie aan de start 
van de 10 kilometer CPC. Hoe is het gegaan? 
Angelique: ‘Ik zag een beetje op tegen de 
massa mensen en drukte, maar was er ook van 
overtuigd dat het vooral leuk ging worden. Ik 
verwachtte rond de 56 minuten te finishen.’
Saskia: ‘Het was allereerst heel leuk dat we 
er samen naar toegewerkt hebben. Ik had er 
zin in maar vond het ook spannend. Ik vroeg 
me soms af hoe ik het zou gaan doen die 10 
kilometer door Den Haag. Wel wist ik zeker dat 
het publiek me een enorme boost zou geven! 
Ik hoopte rond de 54 minuten de eindstreep 
te halen.’

De CPC staat nu op het netvlies, maar hebben 
jullie nog meer ambities?
Angelique: ‘Ik wil voornamelijk met een 
glimlach blijven lopen. Ik zie als volgende stap 
de 15 kilometer.’
Saskia: ‘Ik kijk graag naar een volgende run. 
Bijvoorbeeld de Royal Ten in mei of de 7-Heu-
velenloop in november. We willen ons blijven 
verbeteren, maar het sociale aspect en het 
genieten staan voorop. (mvdd)

Naschrift: 
Angelique heeft de 10 km - CPC gelopen in 
57.14 en Saskia heeft er 54.50 over gedaan.

Trainers Jan Baelde en Robert Ficker

‘De flow-training is absoluut 
niet zweverig’
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Operatie Atalanta

Hardlopen voor de kust van Somalië
HRR-loper Ted Bruijn is militair en vaart op het ogenblik op de Italiaanse destroyer Andrea Doria. Het schip patrouilleert in het 
zeegebied tussen Somalië en Oman. ‘Hardlopen op een schip is een bijzondere ervaring’, verzekert Ted ons, ‘de enige plek is het 
helikopterdek.’

Ted Bruijn (47) loopt officieel in de groep 
van Pieter de Graaf. Maar na de jaarwisse-

ling is hij voor vier maanden op zee. Vanaf de 
destroyer schrijft hij over zijn ervaringen.

Parcours van 45 meter 
Hardlopen op de Andrea Doria is een bijzonde-
re ervaring. Het schip heeft geen loopbanden 
en de enige plek aan boord om hard te lopen is 
het helikopterdek. Dit dek wordt gebruikt om 
een AW101 Merlin helikopter te laten opstij-
gen en landen. Als de helikopter in de hangar 
staat kunnen er op het dek rondjes worden 
gelopen. De rondjes zijn maar 45 meter lang. 
Door continue in cirkels te lopen gaan je 
knieën op een gegeven moment tegenstrib-
belen. Dan wordt het tijd om te keren en de 
andere kant op te lopen.

Zeker op een slingerend schip is lopen een 
uitdaging. Omdat het schip tijdens het hardlo-
pen gewoon doorvaart, heb je om de 20 meter 
eerst windkracht 5 in de rug en daarna vol 
tegen. Kortom het is een dynamische sessie. 

Rondjes lopen op de oceaan
Voor hardlopers is varen op een Italiaans schip 
ideaal. Zowel ’s middags als ’s avonds wordt 
er pasta gegeten. Het is wel een kunst om de 
dagelijkse verse pizza en rode wijn te laten 
staan. Na het hardlopen is het afwachten of er 
warm water is om te douchen. Een douche na 
het lopen is echt nodig: de buitentemperatuur 
is ruim boven de 25 graden en nu de noord-
oostmoesson bijna is verdwenen loopt de 
temperatuur nog meer op. Daarom wordt aan 
boord vooral vlak na zonsopgang hardgelopen. 
Aan een hardslagmeter heb je niet veel en ook 
de Nederlandse trainingsschema’s heb ik thuis 
gelaten. Eigenlijk loop ik altijd in de hogere 
hartslagzones ondanks dat de snelheid niet 
echt hoog is in dit soort omstandigheden. Het 
inlezen van je gps-gegevens op de computer 
is wel leuk. Kan je zien waar je midden op de 
oceaan hebt hard gelopen.

Gedachten verzetten
Hardlopen op een marineschip is een prettige 
manier om je gedachten tijdens het varen te 
verzetten. Hoewel een helikopterdek niet de 
meest geschikte plaats is om hard te lopen, is 
het hier wel de enige manier om tenminste 
iets aan looptraining te doen. En ik weet 

zeker dat ik na terugkomst toch weer enige 
weken achter in de loopgroep rondloop. Maar 
dan denk ik altijd maar aan het motto: If you 
wait for perfect conditions, you will never get 
anything done.

Piraterij
Het schip heeft naast een Italiaanse beman-
ning van ruim 200 personen ook een interna-
tionale staf van ruim dertig stafofficieren en 
onderofficieren geëmbarkeerd. De staf geeft 
vanaf dit varende hoofdkwartier leiding aan de 
anti-piraterijoperatie van de Europese Unie, 
operatie Atalanta. Als stafofficier hou ik me 
bezig met het planningsdeel van de operatie 
nabij Somalië.

Piraterij bestaat al heel lang in de wateren 
rond Somalië. Maar toen in 2008 ook grote 
koopvaardij- en visserijschepen werden 
aangevallen, heeft de internationale gemeen-
schap gemeend hier militair tegen op te 
moeten treden. Ook omdat piraterij een zeer 
harde vorm van georganiseerde criminaliteit 
is met als doel veel geld te verdienen door het 
gekaapte schip en de bemanning te gijzelen 
en pas na betaling van losgeld te laten gaan. 

Trainen op een helikopterdek

Hierbij wordt veel geweld gebruikt en doen 
zich mensonterende omstandigheden voor.

Sportieve invulling
Zowel het schip als de locatie zijn mijn werk- 
omgeving voor de komende vier maanden. 
Omdat ik als militair regelmatig van stand-
plaats wissel, woon ik door de weeks op de 
Frederik Kazerne en ga ik in het weekend naar 
ons huis in Zwolle. Op maandag- en woensdag-
avond loop ik (bijna) altijd bij Pieter. Het houdt 
me gezond, geeft een sportieve invulling van 
de avonden in Den Haag en ik ontmoet nog 
eens leuke mensen. Ook tijdens een uitzending 

probeer ik een paar keer per week hard te 
lopen; weg van het werk, de gedachten verzet-
ten en nieuwe inspiratie opdoen. Lekker aan 
dingen denken waar je anders geen tijd voor 
maakt. (og)

If you wait for perfect 
conditions, you will never get 

anything done

‘Piraterij is een zeer harde 
vorm van georganiseerde 

criminaliteit’
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‘Zonder vrijwilligers geen HRR’ 
Liesbeth Brama is de vrijwilligerscoördinator van de HRR: ‘De hardloopclub kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers.’ 
De Hot Road Review vraagt haar: Wat doet een vrijwilligerscoördinator?

Daarnaast zijn er nog het medisch team 
(fysiotherapeut, masseurs en de diëtiste) en 
de coördinatoren van de beginnersgroep en 
CPC-groep. 
Liesbeth: ‘De HRR is een actieve club waar 
veel gebeurt. Ik ga dan ook met alle commis-
sies in gesprek om te vragen hoe het gaat en 
waar behoefte aan is. Daarnaast is het straks 
ook mijn taak om vrijwilligers te werven, te 
behouden en te motiveren of op te leiden als 
dat nodig is.’
Er is dus werk aan de winkel. 

Stimuleren
De HRR heeft veel actieve leden. Liesbeth: ‘Die 
vrijwilligers moeten we enthousiast houden en 
waarderen wat ze doen. Het is belangrijk dat 
de club verjongt. We krijgen ook hulp van de 
gemeente Den Haag om daarmee aan de slag 
te gaan. Zij stimuleren vrijwilligerswerk binnen 
verenigingen enorm. Daarnaast kan ik ook 
altijd terugvallen op de vorige leden van de 
Vrijwilligerscommissie. Uiteindelijk hoop ik een 
leuk team om me heen te bouwen om geza-
menlijk ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk 
(nieuwe) leden, jong en oud, zich aanmelden 
als vrijwilliger. Want zonder vrijwilligers geen 
HRR!’ (mvdd)

Vrijwilliger worden? Zie de contactgegevens 
op de achterpagina.

Cartoonist: Maarten Verpoort (HRR-lid)

Liesbeth Brama is sinds 2002 lid van HRR. 
Ze loopt in de groep van Ed Reinicke en 
traint voor halve en hele marathons. 
Op 30 mei gaat ze samen met een vriendin 
de marathon van Stockholm lopen.

In 2014 meldde Liesbeth Brama (41) zich aan 
voor de Lustrumcommissie en merkte toen 

weer hoe leuk vrijwilligerswerk is. Door haar 
drukke baan als historicus (bij een organisatie 
die bommen uit de Tweede Wereldoorlog 
onderzoekt), kwam ze daar eerder niet aan 
toe. Toch besloot ze na haar Lustrumfunctie 
meer te willen doen voor de HRR. Na een 
aantal gesprekken met bestuurslid Roel Gort 
(verantwoordelijk voor de HRR-commissies) 
heeft ze eind december ‘ja’ gezegd op de 
functie van vrijwilligerscoördinator. 

Nieuwe rol
De functie is nieuw binnen de club en voor-
alsnog doet ze dit in haar eentje. ‘Het is nog 
niet helemaal duidelijk wat mijn rol precies is. 
Het is aan mij om het in te vullen. Ik ga me het 
komende half jaar in ieder geval richten op een 
goed vrijwilligersbeleid. Wat hebben we nodig, 
waar staan we en welke functieprofielen zijn er 
eigenlijk?’

Zeven commissies
Op dit moment heeft de HRR zeven ver-
schillende commissies vol enthousiaste 
vrijwilligers: de Barcommissie (de grootste), 
Mediacommissie, Tuincommissie, Royal Ten 
commissie, Technische commissie (trainers en 
begeleiders), de Bouwcommissie en tot slot de 
Vrijwilligerscommissie. 
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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) 06-5183 6876

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

PARAMEDISCH CORPS
Fysiotherapeut:
Dannis van den Berg 06-5111 0224
Masseurs:
Ton Bakhuis 06-5259 9867 
Josien van Gorkum 06-4032 1275 
Peter Hoek 06-1419 0914 
Trudy de Lange 06-4215 0679 
Sacha Zijlmans 06-2820 2429
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 leden-
administrateur. 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) 06-2517 7102

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

VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
Liesbeth Brama (voorzitter)  06-4505 6804

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. Wie is Ulla de Wreede?

De redactie spreekt Ulla na een zaterdag-
ochtendtraining in januari. Ulla is ook 

bekend van de mindfulnesslooptrainingen die 
zij een tijd geleden bij de club heeft gegeven. 
Het is de bedoeling dat zij samen met Ton 
Bakhuis vanaf maart op zondagochtend maan-
delijks weer gaat starten met deze trainingen.

Hoe bevalt het lopen en wat is je grootste 
prestatie?
'Ik was een enorme prestatiegerichte loper. 
Toen ik startte bij Ed Zijl heb ik ook meteen 
de halve marathon gelopen. Ik heb inmiddels 
geleerd o.a. door de mindfulnesstraining om 
veel meer te genieten van het lopen. Ik loop 
nu geen wedstrijden meer en loop vooral 
omdat ik het leuk vind.'

Wat is mindfulness en wat moet ik mij bij een 
training mindfulrunning voorstellen? 
'Mindfulness gaat over bewustwording, 
aandacht, inzicht, acceptatie en leven in het 
moment. Tijdens de training starten we met 
een meditatie, gevolgd door inlopen en yoga-
oefeningen. Daarna lopen we nog ongeveer 
een half uur en tijdens dat lopen geef je 
gerichte aandacht aan de omgeving waarin je 
loopt of aan verschillende onderdelen van je 
lichaam, zoals benen, armen of de ademha-
ling. Deze focus op een specifiek gebied helpt 
je meer te genieten van het lopen en de 
omgeving, maar ook kan het je helpen sneller 
te worden. Na het lopen sluiten we de training 
weer met een korte meditatie af.’ 

Je hebt een bijzondere studie gevolgd. 
Hoe ben je van daaruit adviseur van de 
burgemeester van Delft geworden?
'Ja, ik heb Duitslandkunde gestudeerd. Ik ben 
ook half Duits dus dat past wel mooi.
Aanleiding voor mijn keuze voor Duitsland-
kunde was een onderzoek van het Instituut 
Clingendael. De conclusie was dat jongeren 
een slecht beeld hebben van Duitsland, terwijl 
het toch een van onze belangrijkste handels-
partner is. Dat vijandbeeld is de laatste jaren 
veel minder geworden, dat komt o.a. omdat 
de Tweede Wereldoorlog steeds verder weg is. 
Ik ben na functies voor de Europese PvdA en 
tijdens een politieke functie in de Provinciale 
Staten van Zuid-Holland bij de Gemeente Delft 
terecht gekomen. Daar was ik eerst adviseur 
van een wethouder en tegenwoordig adviseer 
ik de burgemeester van Delft op het gebied 

van openbare orde en veiligheid en je snapt 
dat dit in deze tijden een uitdagende functie is. 
Mijn oorspronkelijke droom om burgemeester 
te worden is wel wat bijgesteld. Ik maak van 
nabij mee wat de functie allemaal met zich 
meebrengt. Naast deze baan in Delft coach 
ik mensen op het gebied van persoonlijke en 
professionele ontwikkeling; vaak gaat het om 
loopbaancoaching maar dat hoeft niet per se. 
Verder geef ik in Delft en Den Haag regelmatig 
de 8-weekse basistraining mindfulness‘.

Hoe ziet je privéleven eruit en waar kijk je 
naar uit?
'Ik woon samen met Marcel en onze twee 
kinderen Pier en Lola van 9 en 11 jaar in 
oud-Rijswijk. We vormen een hecht team. We 
hebben het allemaal druk, maar we genieten 
er ook enorm van om met z'n vieren er op 
uit te trekken of lekker thuis te zijn. We zijn 
momenteel als gezin erg verdrietig en dan zie 
je hoe belangrijk het is om een team te zijn. 
Onze dwergteckelpup die we nog niet zo lang 
hadden is onlangs plotseling overleden. Echt 
vreselijk. We zijn er ontdaan van. 
Gelukkig hebben we iets om ons op te ver-
heugen. We gaan in april/mei samen met mijn 
vader een reis maken naar de Himalaya en de 
Mount Everest. We zijn dol op de bergen en 
dol op wandelen, je snapt dat we erg uitkijken 
naar deze reis.' (oig)

Ulla geeft de pen door aan Wouter Kanselaar 
uit de groep van Appie Beekhuizen.

Leeftijd:  41 jaar
Werk: adviseur burgemeester Delft op het gebied van openbare orde en   
 veiligheid.
Bijzonderheden:  is ook gecertificeerd mindfulness trainer en gecertificeerd coach
Loopgroep:  Ton Bakhuis, gestart bij Ed Zijl in 2007 via de ZOT (nu CPC-runners)
PR:  1:39 op de halve marathon en 44:08 op de 10 km
Houdt van:  bergen en het mooie stuk strand van slag Meijendel tot aan Wassenaar 
Sterrenbeeld:  Vissen

Ulla de Wreede


