
Jaargang 26 - Februari 2010 

www.hagueroadrunners.nl

 Officieel cluborgaan van “The Hague Road Runners”

nummer  1
Hot Road Review

Inf
orm

ati
e o

ve
r a

dv
ert

en
tie

tar
iev

en
 ve

rkr
ijg

ba
ar 

bij
:

Wi
llem

 va
n P

roo
ijen

, M
erk

uss
tra

at 
14

4, 2
59

3 T
P D

en
 Ha

ag

T. 0
70

38
53

43
3 -

 E: 
pe

nn
ing

me
est

er@
ha

gu
ero

ad
run

ne
rs.n

l

26 jaar

Jetzt
geht los

4

De 
Oliebollen
cross

10

Word Vriend van
Haagse Ooievaars Runners

5

Beginners
succes

3
Runners on 
the road

6

Een ge lukk ig ,  gezond en  spor t ie f  2010

Wat het feesten betreft kun je zeggen “back to 
normal”. Dat wil niet zeggen dat we initiatie-

ven zoals het organiseren van een familiedag niet 
zullen toejuichen. 

Maar we gaan ook weer andere dingen doen. Gaan 
we iets nieuws doen? Dat ligt er maar aan hoe je 
het bekijkt.  Als ik zeg “We gaan iets nieuws doen” 
dat zijn overigens legendarische woorden, maar we 

gaan zeker niet een tv station oprichten zoals de 
Voetbalbond dat in 1996 aankondigde.

“Schoenmaker, blijf bij je leest” is het spreekwoord 
dat zegt dat je die dingen moet doen waar je goed 
in bent. Voor ons betekent dit, dat wij als the Hague 
Road Runners het hardlopen, Conditio, het nordic 
walking en sportief wandelen blijven organiseren, 
omdat we daar goed in zijn.

Het centrale punt binnen deze sportactiviteiten is de 
vereniging. Wij moeten een aantrekkelijk aanbod 
organiseren voor jeugdigen en zeker ook voor ou-
deren. Met daarnaast voldoende aanknooppunten 
voor recreatie en sociale contacten.
Voor jong en oud telt bij dit alles een belangrijk 
ding: het bewegen. Met bewegen boeken we ge-
zondheidswinst en dat is een essentieel iets voor 
ons allen.

In het jaar 2009 is een aantal zaken binnen de ver-
eniging verder uitgebouwd, gewijzigd of vernieuwd. 
Ik noem ze nog eens met de waardering van het 
bestuur voor iedereen die daaraan gewerkt heeft: 
De website, het clublogo, de indeling van het ni-
veau van de lopersgroepen door de TC, het stimu-
leren van leden door de TC om aan het Z&Z circuit 
mee te doen om zo in het klassement te komen. We 
staan voorlopig ook weer hoog in het klassement 
van 1 van de 4.

We hebben een wisseling van de trainer bij het Ra-
cing Team. Marcel Den Dulk is gestopt en Albert 
Beekhuizen heeft het overgenomen, Ons clubblad 
Hot Road Review heeft een nieuwe lay out. Naast 
de Zot zijn we een beginnerscursus gestart. Er zijn 
door de TC in overleg met de trainers trainersricht-
lijnen opgesteld en de trainersvergoeding is opge-
trokken. We kennen naast ereleden nu ook leden 
van verdienste. 

En tot slot is op de laatste dag van 2009 het jaar-
boekje van onze vereniging de drukpers afgerold. 
Jullie krijgen het zo te zien. 

Kortom, er is behoorlijk wat aangepakt. We gaan 
dit het komende jaar doorzetten. Daarbij wil ik ove-
rigens de verenigingsdagactiviteiten uit de voor-
gaande jaren absoluut niet tekort doen. Voor veel 
dingen is in de voorafgaande jaren de kiem gelegd.

We hebben het afgelopen jaar met zijn allen een schitterend jubileumjaar 
gevierd. Ook Conditio heeft dit met haar 15- jarig bestaan gedaan. Een 
apart woord van dank hierbij aan de sponsors van de festiviteiten die door 
hun bijdragen meer mogelijk hebben gemaakt. 

We kunnen zien dat ons clubhuis af is. De tuin ligt 
er altijd schitterend bij. Een van de nieuwe dingen 
die we gaan doen, is de uitbreiding van het clubhuis 
voorbereiden en op gang brengen. We gaan daar 
bij de komende jaarvergadering op terugkomen. 
Met deze uitbreiding krijgen we de mogelijkheid 
om een nog gedifferentieerder aanbod te doen aan 
onze leden en nieuwe doelgroepen binnen te ha-
len. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan fitness 
of lopen en afvallen in een gezamenlijk programma.

We hebben in het beleidsvoornemen voor  2010 uit-
gesproken om meer te gaan doen voor de oudere 
lopers. De TC wordt gevraagd hiervoor in het wed-
strijdoverzicht ruimte te maken. Ook willen we in 
2010 incidenteel wedstrijdtrainingen voor vrouwen 
organiseren. En op ons verlanglijstje blijft staan 
meer vrouwen die trainer willen worden. Ook wil 
de TC clinics voor trainers starten. En het trainings-
weekeinde voor 2010 is ook alweer gepland.

Twee punten met lange adem blijven het parkeren 
en de clubkleding. Dat laatste gaat de komende 
maanden wel rondkomen. Het parkeren vraagt nog 
meer geduld maar vooral energie om het goed rond 
te krijgen.
We doen mee met de cursus vrijwilligersbeleid van 
de Atletiek Unie. We verwachten hiermee beter te 
kunnen inspelen op hoe vrijwilligers te werven en 
te ondersteunen. 

Beste leden jullie horen dat er weer genoeg op sta-
pel staat voor het komende jaar. Ik nodig jullie ook 
allen uit om hieraan actief bij te dragen.

En dat doen we dan met een toast op een gelukkig, 
gezond en sportief 2010.

Toon de Graauw, 
Voorzitter

Proost ! Op een nieuw, 
gelukkig, gezond en 
sportief hardloopjaar
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• Voor al uw stucwerk
• Reconstructie van ornamenten 
• Restauratiewerk

Sinds 1988 ervaring voor al uw stukadoorswerk
Gespecialiseerd in ornamentenwerk

Mobiel:  06 200 10 154
S.C.S. Sadhoe

 stukadoorsbedrijf

 

Berichten vanuit het bestuur

Voor al uw stucwerk
Reconstructie van ornamenten
Restauratiewerk

Voor stucadoorswerk in huizen ouder 
dan 2 jaar slechts 6 % BTW-tarief

Lid van Bedrijfsschap & NOA

S.C.S. Sadhoe
06-20010154 / 070-3626257
Email: majolienstuc.nl
www.majolienstuc.nl

Bestuursvergadering 15 december 2009:
- Er zullen speciale kasten voor het opbergen van 
een laptop besteld gaan worden.
- De groencommissie heeft weer vele bollen in de 
grond gestopt. Het bestuur heeft toestemming ge-
geven voor de aanschaf van tuinkleding. 
- De laatste versie van het jaarboekje 2010 is ak-
koord bevonden; de communicatiecommissie 
streeft er naar om het boekje op de nieuwjaarsre-
ceptie te kunnen uitdelen.

Bestuursvergadering 12 januari 2010:
- Indien  mensen suggesties hebben voor het jaar-
boekje 2011 kunnen zij die indienen bij Leendert 
Remmelink. Deze mededeling zal ook op de be-
amer gezet worden. 
- In het kader van het ouderenbeleid zal dit jaar een 
bijzondere “herfst time trial” georganiseerd gaan 
worden. Verdere mededelingen hierover volgen te 
zijner tijd.

- Het bestuur is verheugd dat er inmiddels 2 kandi-
daten zijn voor de vacature van 2e secretaris. 
Met beiden zal gesproken gaan worden. 
- Voor de overige vacatures (communicatie, accom-
modatie, hoofdredacteur en barmedewerkers) is op 
de website een aparte plek ingericht. Mensen die 
zich beschikbaar willen stellen voor de vereniging 
kunnen hiervoor de website checken.
- In totaal is de netto toename van het aantal leden 
gestegen met 36: 20 mannen en 16 vrouwen. De 
ledenadministrateur zal een analyse maken van de 
opzeggers.
- Voor het scheiden van plastic afval wil de barcom-
missie 4 vuilnisbakken gaan gebruiken. De overige 
5 worden te koop aangeboden aan leden voor € 30. 

De volgende bestuursvergaderingen staan gepland 
voor 16 februari, 23 maart en 11 mei.

José Willemse, 2de secretaris

In deze strenge winter hebben we de training al 
meerdere malen moeten afgelasten. Op de web-
site www.hagueroadrunners.nl is actuele informatie 
over een eventuele afgelasting te vinden. Het stre-
ven is om uiterlijk 14:00 uur via de website de afge-
lasting bekend te maken.
 
In het geval van afgelasting zullen de kleedkamers 
en de kantine gesloten zijn.
 
Floris Kneefel
voorzitterTC

De ledenadministratie
Er is zeer positief gereageerd op het het verzenden 
van de contributierekeningen per e-mail. Op het 
moment van schrijven is dat drie dagen geleden en 
is er al ruim € 10.000 binnengekomen. Lof voor een 
ieder! Uiteraard krijgen de ca. 40 leden, die geen 
e-mail hebben of wier e-mailadres niet bekend is, 
de rekening per post.

Aan het begin van het jaar wordt het ledenbestand 
altijd vernieuwd; alle afmelders van het vorig jaar 
worden verwijderd, zodat we op 1 januari weer met 
een schoon bestand beginnen. Dat is dus ook de 
zuiverste basis voor een vergelijking met andere 
jaren. Wat blijkt:
In 2009 hadden we op 1 januari 353 mannelijke le-
den en 274 vrouwelijke: totaal 627. In 2010 starten 
we met 373 mannen en 290 vrouwen. Hieruit blijkt 
een behoorlijke netto toename van het ledental: 20 
mannen en 16 vrouwen. Daarnaast hebben we 6 
donateurs (die minimaal € 30,00 bijdragen) en 3 
(vorig jaar 4) buiten- en gastleden.

Afmeldingen hebben we dit jaar natuurlijk nog niet 
gehad.
Wel waren er sinds eind november vorig jaar 16 
aanmeldingen:
• Hans van der Ham
• Jan Ruigrok
• Joury Kuiper
• Mirjan de Lange
• Dirk Graafland
• Wim Moolhuysen
• Paul Zeegers
• Lonneke Dijkstra
• Wim Vossen
• Ronald Kloots
• Loes Evers
• Corinne Snellen
• Eefke Bodt
• Sietske Homsma
• Alwy Jansen
• Yvonne Smit

Willem van Prooijen
Penningmeester

Van de barcommissie
Inzameling van plastic nu ook in Wassenaar.
Als je dit leest, staan er waarschijnlijk al een paar 
grote afvalbakken in het clubhuis om alle plas-
tic flessen apart in te zamelen. In de diverse ge-
meenten om ons heen is nu, naast het gescheiden 
inzamelen van papier/karton en glas, het apart in-
zamelen van plastic (flessen) ingevoerd. Ook wij 
gaan daarin mee, want met al onze sportdrank in 
petflesjes produceren we aardig wat plastic afval 
dat hergebruikt kan worden.
Iedereen wordt daarom vriendelijk, maar toch drin-
gend, gevraagd om de lege plastic flesjes in de 
daarvoor bestemde afvalbak te deponeren! In deze 
(grote) donkere bakken dus alstublieft geen ander 
afval! 

Nogmaals een serieuze oproep.
Onze oproep en flyer in het vorige clubblad om je 
aan te melden als barmedewerk(st)er heeft inmid-
dels 4 nieuwe vrijwilligers opgeleverd, waar we ui-
teraard blij mee zijn! Helaas is dit echter nog niet 
voldoende om onze bardiensten naar behoren te la-
ten verlopen. Vandaar dus nogmaals een dringen-
de oproep om je aan te melden als medewerk(st)
er achter de bar. Het kost je gemiddeld 7 avonden 
per jaar. Dat is (als er voldoende vrijwilligers zijn) 
eenmaal per 8 weken niet een avondje aan of voor 
de bar maar achter de HRR bar! 

Een mooi barjaar 2009. 
Zoals je binnenkort in de jaarcijfers van de vereni-
ging zult kunnen zien, is 2009 ook voor onze barom-
zet prima verlopen. Een mooi resultaat, mede dank-
zij de inzet van ruim 80 vrijwillige barmedewerk(st)
ers, die dus eens in de 8 weken hun bardiensten 
hebben gedraaid. Wij en de vereniging zijn hen 
daar erg dankbaar voor. 
Om deze resultaten zo mooi te houden, hebben 
wij allereerst natuurlijk de vrijwillig(st)ers hard no-
dig, vandaar ook die serieuze oproep hierboven! 
Daarnaast hebben wij, zoals op de laatst gehouden 
Ledenvergadering in oktober al meegedeeld en in 
een publicatie in het vorige clubblad aangegeven, 
de barprijzen per januari aangepast en wat vereen-
voudigd. Zo kosten alle frisdranken € 1,00 en alle 
alcoholische dranken € 1,50. De thee, de koffie en 
het snoep hebben nu ook allemaal eenzelfde prijs 
van € 0,70. Ongewijzigd in prijs zijn de broodjes en 
de vlaflip.

Tenslotte, 
Wij kijken uit naar je aanmelding als vrijwillig(st)er 
voor onze bar! 

Cees Crielaard

HRR Loopkalender
februari - juli 2010

Datum Loop Circuit

14 februari 1 van de 4 Kopjesloop 1 vd 4 – deel 3

28 februari Roadrunnersloop Z&Z – 4

  7 maart    1 van de 4 loop Sparta 1 vd 4 – deel 4

14 maart    CPC

21 maart Voorschotenloop Z&Z – 5

28 maart Braassemloop Z&Z – 6

29 maart HRR Time Trial TT – 1

11 april Rotterdam Marathon

25 april Omloop van Noorwijkerhout Z&Z – 7

13 mei Golden Ten Delft

16 mei Leiden Marathon

  7 juni HRR Time Trial TT – 2

De data van de baanwedstrijden in Naaldwijk zijn nog niet bekend.

Afgelastingsprocedure

Dames gezocht voor Z&Z circuit
Op het moment van schrijven hebben 2 van de 
7 wedstrijden van het Zorg en Zekerheid circuit 
plaatsgevonden. Met gemiddeld 51 deelnemers 
was HRR sterk vertegenwoordigd. In de eerste 
wedstrijd konden we ons kwalificeren voor het ver-
enigingsklassement. Helaas is dat op de 2e wed-
strijd niet gelukt. We kwamen 1 dame tekort op de 
10km en 1 dame op de 15km. De eis voor opname 
in het verenigingsklassement is minimaal 2 deelne-
mers per categorie.
 

Daarom willen we HRR dames vragen om de ver-
eniging te helpen en deel te nemen aan het Z&Z 
circuit. Als aanmoediging wordt elke wedstrijd een 
prijs verloot onder de dames op de lange afstand. 
Judy Leslie heeft al een bioscoopbon van 15 EUR 
gewonnen bij de eerste wedstrijd op 6 december en 
Anne van Raalte een boekenbon van 15 EUR bij de 
tweede wedstrijd op 3 januari.

Floris Kneefel, voorzitter TC

Colofon
The Hot Road Review is een uitgave van The Hague Road Runners. Het staat iedereen vrij stukken in te sturen voor 
plaatsing in de clubkrant. De redactie behoudt zich het recht voor stukken zonder opgave van redenen te weigeren 
of in te korten. De sluitingsdatum voor de volgende editie is vastgesteld op: 
woensdag 3 maart 2010. 
Stukken aanleveren kan via:
 redactie@hagueroadrunners.nl

Redactie  – André Westerhuis,  Heleen Wagenaar
Advertententies  – Informatie over  advertentietarieven is verkrijgbaar bij Willem van Prooijen 
  (zie clubinfo pag. 12)
Vormgeving – De Groene Vraagbaak
Drukwerk  – Zijlstra drukkerij
Fotografie – Redactie en vele leden

mailto:redactie@hagueroadrunners.nl
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Lieve Fedor, we missen je!!!

Na 17 blije jaren ging jouw hoofd langzaam op slot
en de sleutel was zoek.

De ketting blijft gebroken,
nooit meer compleet.

Bedankt, lieve mensen, voor de vele warme reacties!

Mart en Annie van Heiningen-Olsthoorn
Erik

Arjan
Olga

Door: Robert Ficker, 
         trainer beginnerscursus

Het idee voor het opzetten van een beginners-
cursus kwam van de technische commissie 

(TC). Kijkend naar het succes van de ZOT consta-
teerde de TC dat er door HRR gedurende de rest 
van het jaar niet iets dergelijks werd aangeboden. 
Vanuit vragen aan de vereniging bleek dat er wel 
behoefte was aan laagdrempelige trainingen.

Patricia Heerekop, Peter Wisse, Floris Kneevel en 
Robert Ficker hebben begin september de koppen 
bij elkaar gestoken. Het idee kreeg hier vaste vorm. 
Er moest een groep komen voor beginnende lopers 
of lopers die er een tijd uit waren geweest. Mensen 
die het leuk en stimulerend vonden om in een groep 
te lopen zouden in 10 weken op een rustige manier 
begeleid worden om 30 minuten aan één stuk te 
kunnen lopen. De verwachting was dat hier mensen 

mee aangesproken zouden worden die mogelijk 
wat instapangst hadden voor reguliere groepen of 
zich niet direct aan een club wilden binden.

Patricia en Peter hebben zich enorm ingespannen 
om de publiciteit te regelen. Dat heeft geresulteerd 
in mooie folders en een informatief stuk op de web-
site. De folders zijn via diverse hardloopwinkels en 
andere gelegenheden verspreid. 

Veertig belangstellenden
De campagne leverde al snel meer dan 40 belang-
stellenden op. De inschrijving is gesloten bij 30 
aanmeldingen. Uiteindelijk zijn er 26 lopers in de 
periode van 11 oktober tot 20 december regelma-
tig op de training verschenen. Er werd op woens-
dagavond en zondagochtend getraind. Per training 
waren er tussen de 17 en 22 lopers. In de eerste 
weken werd er heel rustig getraind waarbij telkens 

werd afgewisseld tussen lopen en wandelen. In de 
daaropvolgende weken werden de wandelpauzes 
korter en de loopgedeelten langer. Op snelheid is 
niet specifiek getraind, wel is er aandacht besteed 
aan looptechniek. Naast de training is er ook nog 
een diëtiste geweest om te spreken over sport en 
voeding en heeft Ingrid van Run2Day iets verteld 
over kleding en schoeisel. Verder stond onze fysio-
therapeut Dannis klaar om bij blessures te helpen. 
Door deze aanpak hebben de meeste lopers de 
trainingsperiode bijna zonder blessures doorstaan. 

Trots resultaat voor Jan Baelde
Uiteindelijk hebben 17 lopers op 13 december mee-
gedaan aan de kopjesloop in Delft. Hier was een 
speciale rol weggelegd voor Jan Baelde. De hele 
trainingsperiode was hij als co-trainer aan het pro-
ject verbonden. Als praktijkopdracht voor zijn oplei-
ding tot trainer loopgroepen was zijn doel de groep 
te begeleiden naar deze loop. In de speciale shirts 

(met nieuw logo) was HRR de club met de grootste 
vertegenwoordiging. Diverse malen werden onze 
HRR lopers door de speaker genoemd. Op de re-
sultaten kunnen de lopers meer dan trots zijn. Voor 
velen was dit een afstand waar ze enkele maan-
den daarvoor nog niet hadden durven dromen. Jan 
heeft ervoor gezorgd dat alle lopers een certificaat 
ontvingen met daarop hun prestatie.

Doorstarters
Op 20 december was de laatste training onder wel 
zeer winterse omstandigheden. Dat de lopers het 
leuk vonden om op deze manier kennis te maken 
met lopen blijkt wel uit het aantal aanmeldingen. 16 
lopers gaan door in de instroomgroep of bij andere 
reguliere groepen en ongeveer 4 lopers gaan door 
via de ZOT. Het blijft toch altijd geweldig om men-
sen enthousiast te maken voor deze sport. Hopelijk 
kunnen we in 2010 een vervolg organiseren.

Beginnerscursus groot succes
Op 11 oktober 2009 is een beginnerscursus gestart onder leiding van 
Robert Ficker. De cursus is nu afgerond en er kan worden teruggekeken op 
een geslaagd initiatief.
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•	 contact	met	je	collega	lopers

•	 heb	je	een	club	hart

•	 wil	 je	 je	 inzetten	om	de	 vereniging	 	

levendig	te	houden	

MELD JE DAN AAN ALS 
BARMEDEWERKER

eens	 in	 de	 acht	 weken	 een	 bardienst	

draaien	

creatieve	mogelijkheden	op	culinair	ge-

bied

Voor	meer	info	of	aanmelding	neem	con-

tact	op	met:

Willem	Maasland	0653796475	of	

willemmaasland@casema.nl

schroom	niet	

bijten	doe	wij	niet

BARMEDEWERKER!!!!!!

MELD JE AAN !!!!!

JETZT GEHT’S LOS!!! 
Of toch niet?!
Terwijl ik dit schrijf, vriest het nog behoorlijk buiten. De straten zien er wit 
uit en de verwarming draait overuren. Hoe anders was dat twee maanden 
geleden. Begin november was het wedstrijdseizoen voor de lange afstanden 
ten einde. Vanaf dat moment heeft de groep Perdijk een maandje ruimte 
genomen voor lichamelijk en geestelijk herstel. De vermoeide spieren 
werden rust gegund, de voorkomende loperdips mochten uitwoeden en 
de successen werden gevierd tijdens een, onder leiding van topkoks bereid, 
grandioos diner. Vanaf begin december gold echter weer het motto: Jetzt 
geht’s los!!  Maar toen toonde moeder natuur haar winterse streken. En dus 
ondervond de startmotor voor het nieuwe seizoen wat haperingen.

Door: Marty Messerschmidt 
Gruppe Perdijk

Het begon zo goed. De trainer 
had zich alle moeite getroost om 

tijdig (dit jaar zonder veel aansporin-
gen) een nieuw schema te produce-
ren met als einddoel de voorjaarsma-
rathons in april. Opbouw 1 begon daarom al met 
het eerder genoemde diner, om te vervolgen met de 
kortere afstanden en diverse crossen om sterker te 
worden. Democratisch als hij is, werden er alsnog 
wat lange afstanden ingevoegd om de kilometer-
honger van een aantal groepsleden te stillen.

Langzaam kouder
De voorboden van afwijkende weersomstandighe-

den tekenden zich echter al af.  Voor 
de verjaardag van de Goedheilig-
man was het weer ongekend mild. 
De eerste wedstrijd van het Zorg & 
Zekerheidcircuit in Lisse werd voor 
het eerst in jaren eens niet in de re-
gen gelopen. Na het vertrek van de 
Sint naar zonniger oorden sloeg het 
weer echter om. Aanvankelijk nam 

het  normalere waarden aan. Een beetje fris, lichte 
vorst: voor trainingen in december niet ongewoon. 
Tijdens de Meeuwen en Makrelenloop was het al 
wat kouder. Het parcours richting strand vertoonde 
hier en daar gevaarlijk gladde plekken en na pas 
een kilometer of vier werden mijn handen weer 
warm. Desondanks vielen de omstandigheden 
niet tegen. Een indruk die natuurlijk positief werd 
beïnvloed door de verwachte goede verzorging na 

afloop: Kop erwtensoep, gebakken visje, de welbe-
kende makreel en natuurlijk het samenzijn in het 
Brouwcafé, dat die middag begon te lijken op het 
clubhuis van de HRR (Ook hier bleken de paprika-
chips uitverkocht!)

Bruggenloop Roterdam afgelast
Zondag 20 december was het echter raak. Ne-
derland ontwaakte in een dik pak sneeuw.  Leuk 
voor de makers van sneeuwpoppen, balen voor 
de lopers die zich hadden verheugd op de Brug-
genloop in Rotterdam. Dit grote evenement was in 
mijn beleving het eerste grote evenement dat zich 
genoodzaakt zag de loop af te lasten. Overigens 
kan hiervoor ook een alternatieve verklaring wor-
den gevonden, maar daarover later meer.
Het winterse weer hield de weken daarna aan. Elke 
keer in dubio: Gaat de training door of niet. Nogal 
eens niet, waarover de communicatie helaas wel 
eens haperde. En als het wel doorging, kon er vaak 
niet op volle snelheid worden gelopen. Uitzonde-
ring daargelaten, bijvoorbeeld als de dames de stal 
weer ruiken.

Ploeteren door de sneeuw
Gaat de wedstrijd door? Verrassend vaak wel!  Mis-
schien niet zo verrassend bij de Kerstcross; het 
strand is vaak nog wel begaanbaar. Maar wel bij-
voorbeeld bij de Oliebollencross in Delft. Ploeteren 
door de sneeuw, over ijs en, nadat er een aantal 
rondes was afgelegd, tot de enkels wegzakken in 
de modder. Een zeer zwaar parcours, waarin de 
oudjes van de vereniging zich verrassend kranig 
weerden.  En zo gingen ook de tweede Z&Z-loop 
in Leiden en de cross bij Haag Atletiek door. De 
gladheid maakte wel een kleine inkorting van het  
parcours noodzakelijk, maar dat mocht de pret niet 
deren. 

Egmond
De halve marathon van Egmond werd afgelopen 
zondag echter wel getroffen door de omstandig-
heden. Officieel omdat de organisatie niet kon ga-

randeren dat de hulpdiensten voldoende zouden 
kunnen optreden. Officieus bestaat een plausibele 
andere verklaring. Het kan immers geen toeval 
zijn dat dit het tweede grote hardloopevenement is 
waarvoor onze fysiotherapeut Dannis zich na zijn 
wereldprestatie in Berlijn heeft ingeschreven en dat 
vervolgens is afgelast. Niet bekend is of Dannis wil 
deelnemen aan de CPC (of voor de groep Perdijk 
erger nog de marathon van Rotterdam), maar in-
dien dit wel het geval is, moet worden gevreesd 
voor het doorgaan van de edities van dit jaar.

Kortom, jetzt geht’s los? Tot nu toe een ongewone 
opbouw met onverwacht veel rustmomenten. Maar 
wellicht leidt deze opbouw tot onvermoede presta-
ties. En laten we hopen dat we na afloop van het 
seizoen kunnen zeggen dat dit een variant was op 
de spreuk ‘moeilijk in de training, makkelijk in de 
wedstrijd’. Dat kunt u in volgende edities van dit 
blad nalezen.

Rennen in de 
sneeuw is wel een 
bijzondere 
belevenis
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Karel Roosstraat 8
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Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

Kijk ook eens 
op onze website:

www.hagueroadrunners.nl

Word vriend van de 
Haegsche Ooievaar Runners!

Team 105 Haegsche Ooievaar Runners Roparun 2010 is compleet en met ons allen hebben wij afgelopen januari de 
eerste Teambijeenkomst gehad. Het is leuk om te zien dat zich, naast bekende teamleden, ook nieuwe teamleden 
hebben aangemeld. De komende periode kunnen wij prima gebruiken om eens nader met elkaar kennis te maken. 
Ook staat er nog een drietal trainingen op het programma, dus die kennismaking zal zeker lukken.

Naast het sportief en gezond de Finish 
bereiken, gaat het tenslotte om het 
goede doel. De opbrengst wordt vol-

ledig benut om de kwaliteit van het leven van 
kankerpatiënten te verbeteren. De Roparun 
2009 had met 273 teams een opbrengst van 
€ 4.685.203. 

De Haegsche Ooievaar Runners hebben met een 
nettobedrag van € 25.500 hier aan bijgedragen.

Het Bestuur van de Haegsche Ooievaar Runners 
is op zoek naar vrienden van onze vereniging. Wij 
zouden het op prijs stellen als vrienden van de 
Haegsche Ooievaar Runners andere partijen, zo-

als bedrijven en particulieren, kunnen enthousias-
meren dit goede doel financieel te steunen. Voor 
de een zal dit betekenen dat wij haar of zijn naam 
als referentie kunnen gebruiken, de ander zal wel-
licht zelf -afhankelijk van zijn of haar tijd- actief gaan 
werven. 
Tevens zoeken wij vrienden die ons kunnen hel-

pen c.q. ondersteunen bij activiteiten. Denk dan 
bijvoorbeeld aan collectes in winkelcentra (onze 
loopband wordt dan intensief door onze lopers en 
wellicht door jullie gebruikt). Ook kun je denken aan 
de Roparun Dineravonden en de Rommelmarkt. 
Indien de vrienden enkele uren willen steken in dit 
mooie project, denken wij een maximaal resultaat 
te kunnen bereiken!

Meld je aan als vriend via pr@hor105.nl Je kunt 
ons blijven volgen via onze site www.hor105.nl 

Natuurlijk kun je ook de leden van de PR Commis-
sie op de club aanspreken of bellen. Dit zijn Wendy 
Jonker (06-53869787 of 070-7857351), John van 
Dijk (070-3478425) en Maurice van Schie (06-
51237682 of 070-3861036). Ook onze Teamcaptain 
Jos de Graaf (tevens trainer HRR) kan jullie hier 
alles over vertellen. 

Wellicht heb je gemerkt dat Peter Barnard weer ge-
start is met de verkoop van de loten. Ook zullen wij 
binnenkort weer de data bekend maken van de on-
dertussen zeer populair geworden Roparun Diner 
Avonden die in het clubgebouw (Restaurant) van 
The Hague Road Runners zullen worden georga-
niseerd. 
Bijgaand een oproep aan de Trainers van de HRR. 
Het zou leuk zijn als jullie met het gehele team op 
de Roparun Dineravond aanwezig kunnen zijn. 

Wil je ons en uiteindelijk de Stichting Roparun Pal-
liatieve Zorg financieel ondersteunen dan kan dat 
d.m.v. een overboeking op ING rekening 8321644 
ten name van Haegsche Ooievaar Runners Den 
Haag.

Natuurlijk, er zijn genoeg goede doelen, echter er 
zijn er maar weinig waar aan een dergelijke spor-
tieve prestatie is verbonden! 

Sportieve groeten, 

Maurice van Schie
Voorzitter 
Bestuur Haegsche Ooievaar Runners 

 
Dringend gezocht

Hoofdredacteur en redacteuren Hot Road Review
De Hot Road Review is het clubblad van the Hague Road Runners 
voor en vooral door onze leden.

De Review verschijnt vijf keer per jaar.

Zonder hoofdredacteur kan het verschijnen van de Review in zijn huidige vorm niet gegaran-
deerd worden.

Als hoofdredacteur ben je vooral verantwoordelijk voor het op tijd binnenkrijgen van de kopij en het 
halen van de deadlines van de nummers.
De opmaak van het blad en de drukwerkvoorbereiding wordt door Aletta de Ruiter verzorgd. Met 
haar maak je afspraken over hoe teksten en foto’s worden aangeleverd.

De werkzaamheden van het redacteurschap bestaan vooral uit het redigeren van de aangeleverde 
kopij van de leden. Ook doe je af en toe een interview. Ben je betrokken bij onze vereniging, beschik 
je over een redelijk taalgevoel en kun je omgaan met tekstverwerking op de pc, dan heb je zo onge-
veer alle eigenschappen die voor het redacteurschap nodig zijn.

Je wordt bij de werkzaamheden geholpen door Heleen Wagenaar. Samen redigeren jullie de aange-
leverde stukken. Hoe meer redacteuren er zijn, hoe sneller de klus is geklaard.

De verantwoordelijkheden van de redactie zijn in een redactiestatuut vastgelegd.

Meer informatie kan je bij André Westerhuis krijgen (06 1830 6901)
Aanmelden kan bij het Bestuur van onze vereniging.
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Runner gewonnen?
In een wederom behoorlijk geheime maar eerlijke 
trekking door onze onbezoldigd notaris Ruud van 
Groeningen kunnen de volgende gelukkigen hun prijs 

opeisen

20 euro:
Sonja van As

10 euro;
Thewissen
Bep Walburg
Kees Schalkwijk
Edwin v.d. Harst
Els van Cranenbergh
Zier

5 euro:
Germaine
Alex van der Ber
Ton T.
Piet M..

Inleverdata kopij Hot Road 
Review in 2010

Woensdag 3 maart
Woensdag 12 mei
Woensdag 15 september
Woensdag 17 november

Hel van Meijendel?
Ja, bar was het wel op zondag 20 december. Toch 
hadden zich nog 7 (ook Paul en André waren aan-
wezig, maar misten dit fotogenieke moment) ERG 
lopers verzameld om dat waanzinnig lange pro-
gramma van Ed uit te voeren.
 
Het werd een ochtend om niet meer te vergeten, 
zo adembenemend mooi was het. André heeft 
er prachtige filmpjes van gemaakt. De route ging 
door de duinen naar de Wassenaarse Slag en via 
Duinrell terug. Op het verse laagje sneeuw lopen in 
een prettig rustig tempo ging in de duinen eigenlijk 
prima. Maar tegen de tijd dat we op de terugweg op 
de Buurtweg waren, liepen we als sneeuwpoppen 
door hopen sneeuw.

Wat kwamen we allemaal tegen? Drie langlaufers, 
drie glibberende fietsers, één ree, een ingesneeuw-
de sneeuwschuiver, één zonnestraal, een surveille-
rende politieauto, een paar vastzittende auto's, nog 
een loper. Dat was het wel zo'n beetje. En verder 
dus heeeeel veeeeel sneeuw. 
Twee uur hebben we erover gedaan. Nee, het 
was geen hel, het was sprookjesachtig mooi, het 
sprookje van Meijendel. Binnengekomen werden 
we verwend met heerlijke glühwein van Han en 
Marga en taart van Paul. Wij waren tevreden.
Ik dank mijn medelopers voor deze ontroerende 
belevenis.

Anne Marie Joustra, Ed’s Running Group (ERG)

Kerststrandloop 2009
Ook afgelopen Kerst was onze HRR strandloop 
weer een succes. Ondanks de slechte weersvoor-
spellingen waren de weergoden ons goedgezind. 
Er stonden 190 deelnemers aan de start, waar onze 
voorzitter, na een kort welkomstwoord, het start-
sein gaf. Alles verliep weer vlekkeloos, dankzij het 
vaste ondersteuningsteam met Izaak Luteyn, Lisa 
Romijn, Annet Rip, Han Elkerbout, Koos de Groot, 
Rody Druif, Piet Meijnders, Jos de Graaf, Marcel 
den Dulk met zijn aanhang, Loet Kaïnde, Silvia Kui-
per en diegenen, die ik vergeten ben. Al deze men-
sen wil ik hartelijk bedanken voor hun inzet, evenals 

de mensen van de Aquajutter, die toch ook maar 
weer klaarstonden met erwtensoep en gebakken 
schol. Vanzelfsprekend zou deze loop niet plaats 
hebben kunnen vinden zonder de steun van de 
sponsors Schildersbedrijf Jacques Overgaauw, Du-
ooptiek, Stenaline, Pieter de (foto)Graaf en Jos de 
Waardt van 'Kosten en moeite gespaard met mortel 
van De Waardt'. 
Beste atleten, bedankt en tot volgend jaar bij de 15e 
kerststrandloop.

Henk Hoogeveen, kerstman 

Een sprookje in 
een witte wereld
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1 van de 4 loop bij The Hague Road Runners

Door: Paul Koks, snelwandelaar

Met nog enkele hersteltrainingen van de Duin-
strandcross in het vooruitzicht, verkende ik 

de uitslagenlijst van de 1 van de 4 loop bij HRRC 
in 2008. Dit evenement was vorig jaar voor mij bij-
zonder, omdat de 5 km weer eens binnen de 30 
minuten afgelegd werd. Gezien het verloop van de 
snelwandelwedstrijd in Rotterdam en het hardlopen 
tijdens de Duinstrandcross zou het dit jaar wellicht 
het moment zijn om er weer eens een 10 kilometer 
bij hard te lopen. Met hekkensluiters in 2008 van 
rond de 64 minuten dacht ik: ik moet in dat deelne-
mersveld passen en besloot te switchen van 5 naar 
10 kilometer.
 Enkele dagen met hersteltrainingen worden ge-
volgd door ontspannen duurtrainingen snelwande-
len op vrijdag en zaterdag over inspirerende trajec-

Paul Koks heeft -al snelwandelend- genoten van het prachtige parcours 
van de 1 van de 4 loop door Clingendael. 

ten. Vrijdag onder het genot van echte herfstbuien 
en zaterdag met een zonnetje in het gezicht.
 
Het aanlooptraject naar Clingendael geeft zicht op 
een mooi alternatief aanlooptraject voor mijn eigen 
trainingen richting Meijendel / Wassenaar: vanaf 
de Laan van Meerdervoort is het alsmaar rechtuit 
lopen, waarbij via de Wassenaarseweg een soort 
schildersbuurt gepasseerd wordt. Het zou best kun-
nen dat het hier Benoordenhout heet, maar de stra-
ten zijn er vooral naar schilders genoemd.
 
Voetbalintermezzo
Via het slottraject van het rondje dat driemaal afge-
legd mag worden, bereik ik het clubgebouw van de 
25-jarige Hague Road Runners. Voorheen was dit 
de kantine van vv Postalia, waar ik pakweg 30 jaar 
geleden een uitwedstrijd speelde met een jeugd-
team van SEV-voetbal, waar het knokken voor de 

1-1 stand in de laatste minuut teniet gedaan werd. 
Een dag eerder was er ook al een terugblik naar 
de voetbalperiode: ik moest een noodstop maken 
bij Sportpark Rijneveld, waar nu RAVA voetbalt. In 
september 1982 speelde ik er - ook met een SEV-
jeugdteam - een avondwedstrijd en kon de kanti-
nejuffrouw nog precies het doel aanwijzen waar er 
destijds een bal van mij inging. Destijds was het niet 
RAVA dat daar speelde en de kantinejuffrouw wist 
ook niet welke ploeg wel. Om te veel afkoeling te 
voorkomen heb ik dat niet verder uitgezocht.
 
In de kantine was het een gezellige drukte en na 
het in ontvangst nemen van het startnummer kon 
het opspeldritueel afgehandeld worden. Vervolgens 
kan er nog een goed half uur verder warmgedraaid 
worden om met goede zin aan de start te verschij-
nen.
 
Aan het eind de beker
Klokslag 11 werden we weggetoeterd en werd 
aangevangen met het aanloopstuk dat rond het 
clubgebouw leidt om na pakweg 1 kilometer op het 

rondenparcours uit te komen. Hier kwam ik tot de 
conclusie dat ik wel erg voortvarend van start ben 
gegaan en paste preventief de intensiteit aan om 
te voorkomen dat dit ongecontroleerd zou gaan 
gebeuren. Zou best kunnen dat het een kwestie is 
van durven lopen en dat ik het gewoon had moeten 
testen. Maar intuïtief handelde ik anders. Hierdoor 
was het controle-aspect enigszins weggevallen en 
besloot ik na ruim 1½ kilometer over te gaan in een 
snelwandelpas. Natuurlijk haalde ik niet de intensi-
teit van de snelwandelwedstrijd twee weken eerder 
in Rotterdam, maar zo kon ik er toch een complete 
training van maken over het schitterende bosrijke 
traject van landgoed Clingendael.
 
Na iets meer dan 1 uur en 14 minuten mocht ik bij 
de finish de cup met één groot oor in ontvangst ne-
men: een herinneringsbeker vanwege het 25-jarige 
bestaan van HRR. Tijdens de 10 km snelwandelen 
op 15 november in Rotterdam ging het in 1:12:49, 
dus zonder een aanlooptraject hardlopen.
 

Lopen in de kou
De winter is aangebroken. Hoe koud gaat het wor-
den, kan niemand voorspellen. Het zal ongetwijfeld 
aanpassingen van het trainingsschema aan de 
weersomstandigheden vragen. In de kou werken 
de spieren minder efficiënt. Het is van groot belang 
goed aandacht te besteden aan inlopen, een goede 
warming up en aangepaste kleding, die het lichaam 
kan beschermen tegen de kou. In de wind kan het 
weer een stuk kouder aanvoelen dan uit de wind. 
Hoe kouder en hoe harder het waait, des te kouder 
voelt het aan. Je kunt dat warmteverlies uitdruk-
ken in een soort gevoelswaarde van de tempera-
tuur, ook wel gevoelstemperatuur genoemd. Een 
loper zal een paar graden vorst bij een matige wind 
(windkracht 3) als enkele graden kouder ervaren. 
Bij een stormachtige wind is het voor zijn gevoel 
zeker 10 graden kouder. Voor gevoelstemperaturen 
vanaf -15 graden bestaat er, afhankelijk van de per-
soonlijke conditie, in de buitenlucht gevaar voor be-
vriezing van de blote huid. Als het voor het gevoel 
kouder is dan -20 graden, raakt men ook in goede 
winterkleding gemakkelijk door de kou bevangen.

Lopen in de sneeuw
Zowel de voetplaatsing als de afzet is anders in de 
sneeuw. Vanwege de gladheid is er meer kans op 
slipgevaar. Klachten in hamstrings en liezen kun-
nen daar het gevolg van zijn. Het lichaam zoekt 
meer naar balans en de spieren aan de binnenkant 
van het bovenbeen moeten daarom overwerken 
met mogelijke klachten tot gevolg. Bij het lopen in 
de sneeuw of bij gladheid pas je de techniek auto-
matisch iets aan. Je loopt dan op een manier die je 
niet gewend bent, waardoor je last zou kunnen krij-

gen van een spier. Loop dan de training iets minder 
snel en liever iets korter dan normaal.

Tip voor hardlopen in de kou
Zoek zoveel mogelijk beschutte parkoersen, ga bv 
niet op het strand lopen, maar blijf in het bos. Een 
combinatie van vrieskou en natte kleding houdt ri-
sico's in. Zorg dat je tegen de wind inloopt als je 
begint. Doe binnenshuis, in een parkeergarage, 
clubhuis etc. een warming-up, anders koel je teveel 
af. Trek warme en goed ventilerende kleding aan. 
Je kunt het beste meerdere lagen dunne kleding 
over elkaar aantrekken. Tussen de lagen vormt 
zich een warm luchtlaagje. Bij kou raad ik je aan 
om in thermisch onder goed te lopen. Het zorgt er 
voor dat je het transpiratievocht goed kwijt raakt 

en het houdt de warmte vast. Hierdoor blijft je li-
chaam droog en op de juiste temperatuur. Bij een 
katoenen shirt is dat niet haalbaar omdat het veel 
vocht opneemt. Ook bij de bovenkleding is het van 
belang dat deze goed ademend is, omdat anders 
het vocht van je lichaam niet goed wordt afgevoerd. 
Ook moet het winddicht en regenbestendig zijn. De 
stof waarvan het gemaakt is, is zo geweven dat het 
wel transpiratievocht doorlaat, maar regendruppels 
niet. Dit komt omdat zweetdruppels in verhouding 
veel kleiner zijn dan regendruppels.
Als loopbroek kan je het beste een lange strakke 
tight gebruiken, het liefst niet te strak.
Hoofd, oren en handen zijn plaatsen die extra 
aandacht nodig hebben bij koude. 40% Van je li-
chaamswarmte verdwijnt via het hoofd. Vooral de 

uiteinden van het lichaam zijn gevoelig voor kou. 
Bij buitentemperaturen lager dan 5 graden Celsius 
is het raadzaam met haarband of muts en hand-
schoenen te lopen. Handschoenen gebruik je niet 
te snel. In het begin kan het wel koud zijn, echter 
je handen komen vrij snel op temperatuur. Als het 
erg koud is, kunnen lichaamsdelen zoals lippen, ge-
zicht en handen ingesmeerd worden met vaseline.

Tijdens erg koud weer kun je beter lopen zolang je 
je prettig voelt. Probeer niet koste wat het kost, je 
lange duurloop te doen. 

Dannis van den Berg 
fysiotherapeut HRR
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Door: Dick van der Klei, Gruppe Perdijk

Tweede keer
Vorig jaar heb ik voor het eerst de Beren-
loop gelopen en het was bevallen. Op de 
boot had ik zitten praten met een zelfstandig 
adviseur, magere man van iets ouder dan 
50, die iedere week, dan wel net niet iedere 
week, een marathon liep. Hij had zitten pra-
ten met een vriend van hem en ik was met 
hen in gesprek geraakt. Na vertrek van zijn 
vriend legde hij uit dat hij Dick van Es wel 
kende, maar die liep toch wat weinig. Die liep 
maar om de week een marathon. Wat Dick 
wel bijzonder maakte in zijn ogen, was dat 
Dick al wel 65 was en nog steeds liep. De 
marathon was voor deze man een uitje en 
volgende week zou hij weer ergens an-
ders naar toe gaan. Ze gingen 
naar Nederland, België 
en Duitsland met 
iedere keer het-
zelfde ploegje 
mensen. Ik vroeg 
mij af hoe zijn 
thuisfront het zou 
vinden en helemaal 
gezond leek het me 
niet, hoewel mijn ge-
sprekspartner een zeer 
blozende indruk maakte. 
De Berenloop vorig jaar heb ik 
fluitend gelopen met een man, Joop Ernst uit 
Ede, een paar jaar ouder dan ik, die ik tijdens 
het lopen tegen kwam, 30 kilometer samen. 
Met dat in gedachten had ik al vroeg getracht 
de Perdijkgroep enthousiast te maken om 
met meerderen de Berenloop te doen in 
2009. Uiteindelijk zouden we met drie lopen. 
Toen werden het alleen Aleid en ik en nu 
was ik weer alleen op de boot op zoek naar 
dezelfde plek als vorig jaar. Dat was de grote 
wachtruimte, deze was overvol. Ik ben op de 
grond gaan zitten lezen in de gang. Uiteinde-
lijk ben ik naar het hoger gelegen buitendek 
gegaan aan bakboordzijde, om daar verder 
te lezen. In de ochtendmist was er niet veel 
te zien en de temperatuur was nog redelijk 
laag en de (tegen)wind was behoorlijk.
De stuurcabine van de veerboot beslaat de 
gehele breedte van het schip en sluit het 
dek af voor de (tegen)wind, wanneer je er 
maar dicht genoeg tegen aan gaat zitten. 
Weer een paar bladzijden verder koelde ik 
best af in de wind en besloot ik de luwte op 

te zoeken direct achter de stuurhut. Op de 
beste plek direct tegen de stuurhut aan zat 
een man, gezet en een oude donkerblauwe 
ski-jas aan, dun verward grijs haar en een 
grijze snor en volle baard. Hij had een broek 
en veelgebruikte slippers aan. Na enige tijd 
raakten we in gesprek en legde hij uit dat hij 
wederom naar Terschelling ging, hij er ieder 
jaar was en bij de organisatie hoorde. Hij 
was de starter. Ik begreep hem niet, hij legde 
uit dat hij het startsignaal gaf en handmatig 
de tijdregistratie verzorgde voor de bond. 
Iedere wedstrijd was hij erbij. Zelf liep hij niet 
omdat dat niet kon vanwege rugproblemen. 
Enkele tientallen jaren zwaar werk in de 

industrie had er voor gezorgd dat zijn rug 
volledig versleten was met alle problemen 
van dien. Zijn vrouw was een kampioenloper 
en die liep na al die jaren nog fantastische 
tijden, zelfs nu ze al grotere kinderen had-
den. In mijn gedachten probeerde ik terug 
te gaan naar vorig jaar, waar ik hem gezien 
had en ik moest mezelf bekennen, dat ik 
hem mij niet herinnerde. Daar geneerde ik 
me eigenlijk een beetje voor. Na een tijdje 
ging hij weer weg, heb ik verder gelezen 
en verder over de boot gedwaald 
tot we aankwamen in de 
haven van West-
Terschelling. 
Dat 

dorp, 
aan de west-

zijde van het eiland, 
waar de Brandaris staat, is 

een leuk, klein, pittoresk dorp. Zeker 
de straat tussen de haven en de Brandaris 

met een kleine bakstenen hoofdweg. Die 
straat is zo ongeveer 500 meter lang tot aan 
de Brandaris, waar de start en de finish zijn. 
Mijn hotel, hotel Oepkes, net als vorig jaar, is 
al na honderd meter links.

Kort tevoren
Een half uur later kwam Aleid aan en heb-
ben we samen door het dorp gewandeld, 
wat gegeten en gedronken. Op ons gemak 
omgekleed en de 300 meter vanaf het hotel 
Oepkes naar de start gelopen. Voor in het 
wedstrijdvak (leve de € 20,- voor de bond) 
was het best leeg en was er ruimte genoeg 
om daar het laatste kwartier tot het starten te 
wachten. Rechts van de startlijn was er een 
boei opgesteld en daarop stond de starter, 
die ik op de veerboot had gesproken. We 
stonden nog wat te praten met mensen om 
ons heen. Aleid nerveus. Eén van de lopers 
vertelde Aleid dat het allemaal wel zwaar 
was: het strand was zwaar en zeker daarna 
dat vals plat. Verbaasd vroeg ik naar het vals 
plat. Ik kon me dat niet herinneren, dit was 
vlak na het strand de rechte weg door het 

bos. Nog steeds had ik daar geen gedachte 
bij.

Rondje Brandaris
Dan de start en met de andere wedstrijd-
lopers (gevoelsmatig misschien 100 men-
sen) langs de Brandaris naar het noorden 
afbuigen naar het westen door het dorp heen 
en naar de westelijke punt van het eiland. 
Daar draaiden we naar de zuidoever en ver-
volgens langs de op de zuidoever gelegen 
kade langs de veerhaven op weg naar het 
oostelijke eind van het eiland. Na korte tijd 
eindigt het dorp en via de fietsroutes en plat-
telandswegen gaat het parcours langs een 

aantal vriendelijk ogende dorpen die je op 
het Friese platteland doen wanen. Ik had mij 
voorgenomen en we hadden besproken om 
4:10 te lopen. De eerste en vorige mara-
thon van Aleid – Berlijn 2008 - had 
ze iets langzamer gelopen, 
zodat ik dat nog 
steeds als uit-
gangs-

punt 
had. Aleid 

had niet veel 
getraind. Twee weken 

daarvoor had ik haar gebeld, dat 
ze nu toch echt even mee moest over 

het strand naar Katwijk om weer in te lopen. 
35 kilometer waren haar zwaar gevallen op 
de terugweg met wind tegen. Toen het haar 
na bijna 30 kilometer slecht verging (‘eten 
onderweg doe je niet’), heb ik haar een 
Squeezy gegeven. Haar herstel was toen 

opmerkelijk, maar tot enig doordenken (dat 
haar Berlijntijd vertekend was) heeft mij dat 
niet meer gebracht. De week daarop zijn 
we met twee anderen over het strand naar 
Wassenaar gelopen. Tijdens de training in de 
groep loopt Aleid altijd bij de voorsten. Ook 
nu weer werd er flink tempo gezet. De 10 ki-
lometer per uur die ik in gedachten had was 
12,5 á 13 kilometer per uur, samen de paden 
op, wegen op, door de dorpjes heen, over 
het platteland door de weilanden van Ter-
schelling, net buiten het zicht van de zuide-
lijke oever. Wie de naam Berenloop 
h e e f t bedacht, weet ik niet, 

maar er zijn overal 
beren op de weg. 

De route wordt 
aangegeven met 

berenpoten, 
mensen zetten 

knuffelberen 
langs de 

weg. Grote 
knuffelbe-

ren, kleine knuf-
felberen, de weg langs 

de zuidzijde van het eiland is 
gepavoiseerd met vlaggetjes en beren. 

10 kilometer bereikten we niet na een uur 
maar bijna 10 minuten sneller. Keuvelend 
zakte het tempo iets en liepen we verder 
nog steeds met een tempo fors boven mijn 
voornemen van 10 kilometer per uur.
De enige marathon die ik dit seizoen eigenlijk 
van plan was harder te lopen, zou Rotter-
dam zijn en de rest gewoon 4:10. Gezellig 
pratend glipte de tijd door onze vingers en 
de weg onder onze voeten door. Vriende-
lijke eilanders langs de weg, koeien in de 
wei, beren op de weg en heel veel groen, 
zachte temperatuur, geen mist meer, kortom 

Geen beer op de weg

De marathon op Terschelling heet de Berenloop. Dick van der Klei doet verslag van de beren 

die hij en Aleid Pans - beiden Perdijkgroep - te
genkwamen.

Zondagochtend 8 november 2009 kwart voor zes gaat mijn wekker. Ik moet er snel uit om op tijd de boot 
naar Terschelling te halen. De vorige avond hebben we met familie en vrienden gevierd dat onze oudste 

dochter 18 was geworden met veel pannenkoeken en bier op een boot in de Rotterdamse haven.  
Om kwart voor negen gaat de boot naar Terschelling en om half één begint de marathon. Rond half zeven 

komt Aleid Pans en vertrekken we naar Harlingen. Behoorlijke mist maar het is wel rustig op de weg.  
Rond half negen zijn we bij lang parkeren opzij van de haven van Harlingen. Drie minuten voor  

vertrek kan nog net ik de boot op. Aleid heeft een boot later. 

Gezellig pratend glipte de tijd door onze 
vingers en de weg onder onze voeten door 
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schitterend weer, een magnifieke dag. Bij 
het dorpje Oosterend, of een naam die daar 
op lijkt, maakt de route een bocht van 180 
graden en gaat vervolgens noordwaarts kort 

het bos in en vervolgens duinlandschap dat 
enige verwantschap vertoont met Meijen-
del, maar dat ik eigenlijk mooier vind. Het 
is groter, ruime korte heuveltjes omhoog 
korte heuveltjes naar beneden. Je kunt er 
eindeloos lopen, minder van die betonnen 
hoofdwegen die Meijendel in stukken snij-
den. Net als Hein Philipse altijd doet, hadden 
we trouw iedere 5 kilometer een Squeezy ge-
geten met stukjes banaan uitgereikt door de 
organisatie, een stukje sinaasappel en water. 
Helemaal aan het einde van Oosterend in 
het duingebied kreeg Aleid het zwaarder. 
Ze werd stiller, snelheid vertraagde en het 
kostte inspanning. Samen gingen we voort, 
heuveltje op, heuveltje af, steeds met enkele 
lopers om ons heen. Terschelling vind ik een 
verademing ten opzichte van bijvoorbeeld 
Rotterdam of Amsterdam, waar je met een 
paar duizend lopers loopt en bijna permanent 
bezig bent mensen te passeren dan wel 
gepasseerd wordt. Mijn grootste ergernis 
was overigens de CPC van dit jaar waar ik 
21 kilometer lang opgesloten had gezeten, 
versnellen, vertragen, dringen en geduwd 
worden, ergernissen over en weer. 

O, wat een leuke dag
Het relatief beperkte aantal deelnemers 
maakt er een leuke dag van, ook al afficheert 
de Berenloop zich als dé marathon van het 
Noorden. Ik dacht Aleid op te beuren met 
‘het gaat goed’, ‘met deze snelheid loop je 
dit stuk als je snelste halve marathon ooit’, 
‘we hebben nog zoveel tijd over, zelfs als we 
wandelen, halen we het nog’, ‘Als we met dit 
tempo doorlopen, ben je sneller dan Marty 

Messerschmidt, die dat vast niet leuk zal vin-
den’. De 25 kilometer post. Squeezy. Stukjes 
banaan eventueel sinaasappel en water en 
weer door. Het duinlandschap was over-
gegaan in bos. Enigszins licht kronkelende 
voetpaden van ongeveer 1 meter breed door 
een bos, waar vorig jaar de gps-afstands-
meter die ik geleend had, verbinding met 
de satellieten had verloren. Het bos wekt de 
indruk best groot te zijn. De bomen zijn niet 
zo groot als in de omgeving van Apeldoorn, 
waar de marathon grotendeels door het bos 
gaat. Bij 30 zei Aleid ineens: ‘Hè hè dat was 
30’. Het tempo ging een beetje omhoog en 
ze ging soepeler lopen. Duidelijke verbe-
tering ten opzichte van daarvoor. Waar ik 
het eerste stuk zonder problemen mee was 
gekomen, het tweede stuk dacht te moeten 
opbeuren, moest er nu gewerkt worden. Tijd 
om te praten werd minder, het begon inzet 
te vergen om bij te blijven. Na een paar 
kilometer waren we het bos uit richting vlak 
bewoond gebied, enigszins noordwaarts, 
naar wat ik wist dat het strand zou zijn. Van 
vorig jaar was me nog bijgebleven hoe breed 
het was en dat ik de zee eigenlijk nauwelijks 
had gezien. Het strand was nu slechter dan 
vorig jaar. Mul zand op veel plekken, al veel 
lopers voor ons en mist op het strand. Een 
ketting van in de mist nauwelijks zichtbare 
lopers met afstanden van vaak 10 meter uit 
elkaar was toch een wat vreemde aanblik en 
had weinig met zee, strand en zon te doen. 
Nu loonden al die uren over het strand naar 

Wassenaar en Katwijk, bijlopen was geen 
probleem, in tegendeel. Zo gingen we voort 
door de mist op weg naar de fotograaf, die ik 
op het strand wist. Bij de fotograaf inhouden, 

zodat we samen op de foto zouden komen 
en vervolgens samen weer verder. Strand 
op Terschelling is stukken breder dan het 
strand tussen Scheveningen en Katwijk. De 
zee was alleen maar te horen. Kort na de fo-
tograaf begonnen we af te buigen richting de 
duinen waar een behoorlijke groep publiek 
zich verzameld had langs de zijde en het 
strand veel voller werd. Gewoontegetrouw 
wilde ik afremmen, in de gedachte van ‘hé 
hé, strand voorbij, even uitblazen’. Het pu-
bliek moedigde mij aan ‘hup 102’, ‘hup Rot-
terdam’ (shirt uit april 2009). Als ze je aan-
moedigen dan gaat het niet goed. Aleid wees 
kort op de man met de hamer, een kolos 
van 8 à 10 meter hoog aan de duinrand en 
liep snel door. Ze was zo bijna ineens 5 à 10 
meter voor, ik ook voort. Zoals ik me zovaak 
bedacht had, als een gat eenmaal gevallen 
is, krijg je het niet meer dicht. Focussen op 
de paardenstaart voor mij. Doorlopen. Ik 
kreeg spijt van het diner en de wijnproef-
avond van de maandag daarvoor, toen we tot 
middernacht aan tafel hadden gezeten in een 
wijnhandel in de Archipelbuurt, ik vroeg me 
af of dat nu wel zo verstandig was geweest, 
maar ook dat het waarschijnlijk toch niet zou 
hebben uitgemaakt. Ik dacht eraan hoe laat 
ik naar bed was gegaan die week en hoe laat 
er weer uit, of het aan mijn nachtrust had ge-
legen tussen de 4 en de 6 uur per nacht en ik 
nam mij voor de volgende keer alles anders 
te regelen. Het gat werd niet kleiner. Een 
kilometer later liet ik mijn goede voornemens 
varen en zette mij verder aan het dichten 
van het gat. We liepen langzamer dan voor 
het strand en ik herinnerde mij de opmerking 

over het vals plat na het strand. Bij 39 kwam 
ik weer bij, dankte Aleid voor het even inhou-
den. Daarna weer samen door. Vorig jaar 
aan de rand van het dorp met de Brandaris 
had ik kort afscheid genomen van Joop en 
hem gezegd dat ik toch wel graag een eind-
sprint zou willen doen. En was er vol voor 
gegaan. Dit jaar zat een eindsprint sneller 
dan de medeloper er niet in, Aleid liep vlak 
voor en wederom werd het gat niet kleiner. 
Het dorp in, de bocht om, nog één keer langs 
de kade bij de veerhaven op de zuidoever 

‘We hebben nog zoveel tijd over, zelfs als 
we wandelen, halen we het nog’

‘Een kilometer later liet ik mijn goede 
voornemens varen en zette mij verder 

aan het dichten van het gat’ 

en vervolgens de bakstenen hoofdstraat in 
tussen pittoreske huisjes door, recht op de 
Brandaris en de finish af. 3:55 finishten wij, 
Aleid 5 meter en 3 seconden eerder. 

Na gedane arbeid
De spanning van het gehaald hebben, het niet 
meer hoeven inspannen, is altijd prettig. Rek-
ken, strekken, trachten niet te verkrampen. 
Aleid soepeler dan ik. Bouillon halen en met 
medaille, T-shirt en een plastic poncho van 
SV Friesland begonnen we terug te lopen 
naar het hotel. Nog op bijna dezelfde plek als 
bij het begin stond de starter. Ik riep naar hem 
en zwaaide. Hij zwaaide terug, hij zal me wel 
niet herkend hebben. Vijf minuten later waren 
we terug in het hotel, stram de trap op, rich-
ting de kamer en de douche. Wat een warme 
douche al niet kan bewerkstelligen. Drie kwar-
tier later naar de lobby van het hotel om te 
gaan borrelen en na te genieten. Klokslag zes 

uur aan tafel, warm eten en een biertje zijn 
dan toch wel prettig en maken het terugkijken 
alleen maar aangenamer. Gewoon gezellig, 
rustig samen zitten, even uitblazen is wel een 
verademing na een middagje lopen. Kwart 
voor zeven weg uit het hotel, afscheid tot vol-
gend jaar en naar de boot, die tien minuten 
later zou vertrekken. Zelfs met stramheid in 
de benen was het niet meer dan vijf minuten. 
Op de boot zaten we nu wel samen en had-
den we ook een zitplaats. Iedereen was nu 
een stuk rustiger dan op de heenweg en de 
vermoeidheid was bij de meesten wel te zien. 
Inmiddels was het al donker, met een rustige 
zee was de reis zeker niet onaangenaam. 
In Harlingen het tegenovergestelde van de 
heenweg: met de bus naar de auto en vervol-
gens in een kleine twee uur terug naar Den 
Haag. Om elf uur waren we weer terug. Al dat 
sportieve gedoe, een beetje plezier mag ook 
wel.

Sinterklaas ook bij HRR

Oh, kom er eens kijken....
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Wijzigingen in de vitrine met de besten aller tijden    door Izaak Luteijn
In de maanden november en december zijn er 8 prestaties geleverd,die in aanmerking komen voor een plaats in de vitrine. De wijzigingen zijn bijgewerkt tot 1 januari 2010. 
Evenals de vorige keer zijn alle prestaties weer geleverd in leeftijdscategoriën 45 jaar en ouder.

10 km weg:

• Steven Post heeft op 6 december in Lisse de 10 km gelopen in 0:36:57. Hiermee verdringt 

 hij Herman van der Stijl van plaats 3. Herman is nu vierde met 0:37:25

• John Wijnants liep op 6 december ’09 in Lisse de 10km in 0:53:41 in de categorie M70. Hij 

 neemt hiermee plaats 4 over van Kees Schalkwijk, die met 0:55:48, gelopen op 12 februari 

 2000 in Wassenaar, naar plaats vijf gaat.

• José Willemse liep op 29 november ’09 in Den Haag de 10km in 0:42:51 in de categorie

  V50. Zij verstevigt daarmee haar derde plaats met ruim een en een kwart minuut.

15 km weg:

• Jan Willem Six heeft op 6 december in Lisse de 15 km gelopen in 0:58:55. Hiermee komt 

 hij in de categorie M50 op plaats 2, achter Herman van der Stijl en voor Jacques Beljon. 

 Keith Deathridge verdwijnt hierdoor uit de vitrine met 1:02:08, gelopen op 17 november 

 1996 in Nijmegen.

• Toon de Graauw liep op 15 november ’09 in Nijmegen de 15 km in 1:20:46. Hiermee 

 neemt hij in de categorie M65 plaats 5 over van Jaap Peters, zodat Jaap met 1:22:00, 

 gelopen op 24 mei 1998 in Nijmegen uit de vitrine.

• John Wijnants liep in Nijmegen op 15 november de 15 km in 1:24:53. Hiermee verstevigt  

 hij zijn tweede plaats in de categorie M70.

• Judy Leslie heeft op 6 december de 15 km in Lisse gelopen. Met 1:07:49 neemt ze hier 

 mee de vijfde plaats in de categorie V45 over van Ineke Schnitzler. Ineke verdwijnt hier 

 door uit de vitrine met 1:08:49 gelopen op 14 maart 1998 in Alphen aan de Rijn.

• 

10 EM (16,1 km) weg:

• Titus Verhage liep in Amsterdam de 10 Engelse Mijl op 20 september ’09 in 1:52:07. In de 

 categorie M65 neemt hij hiermee de vierde plaats in.

De Oliebollencross op 27 december 2009
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UITSLAGEN
UITSLAGEN WEG

Venecorun, Monster, 5500 m, 14-11-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:20:48 Marrewijk van, Sjoerd
   (Olympus'70)
1 Vrouw 0:22:16 Driessen, Lisa 
   (Olympus'70)
21 Man 0:30:13 Dulk den, Marcel
35 Man 0:32:40 Kramer, Berry
54 Vrouw 0:37:57 Cranenburgh van, Els

Venecorun, Monster, 11300 m, 14-11-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:45:58 Meeder, Marc 
   (AV Waterweg)
26 Man 0:54:40 Mientjes, Marcel
64 Man 0:58:22 Wissenburg, Ruud
269 Man 1:17:16 Haasnoot, René

Duinrellcross (kort), Wassenaar, 5500 m, 
15-11-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:18:17 Choukoud, Khalid(Haag 
Atl.)
1 V35 0:29:55 Ewijk-Hilgersom, Wilma
1 V45 0:30:10 Melse, Ellen(-)
4 VSE 0:39:08 Osendarp, Marjan
4 V45 0:39:08 Zijl van, Heidi

Duinrellcross (1vd4), Wassenaar, 8200 m, 
15-11-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M45 0:31:57 Eichhorn, George
   (Haag Atl.)
1 M35 0:32:09 Bovenkamp, Ernst 
   (Koplopers)
1 VSE 0:32:20 Cooten van, Goriska
   (Renergie)
1 Mkpn 0:34:17 Veldman, André (KPN)
3 M45 0:35:08 Six, Jan Willem
6 M35 0:35:51 Kneefel, Floris
1 M55 0:36:18 Holtkamp, Rob 
    (AV Sparta)
6 M45 0:36:31 Kempkes, Peter
11 M35 0:37:27 Huibregtse, Paul
12 M35 0:38:16 Wijnands, Jaap
4 M55 0:38:23 Stijl van der, Herman
12 M45 0:38:58 Boorsma P.J.L., Piet
14 M45 0:39:27 Leeuwen van, Peter
17 M35 0:40:17 Berg van den, Alex
1 V35 0:40:43 Dam, Marjolein(Haag Atl.)
1 V45 0:41:06 Hartman, Ester(Haag Atl.)
5 Mkpn 0:42:20 Merx, Jacques
4 V45 0:42:31 Leslie, Judy
23 M35 0:45:08 Franken, Niels
8 M55 0:45:35 Zijl, Ed
6 V45 0:47:39 Wijnvoord, Paulien
37 M45 0:51:17 Wils, Bart
8 V35 0:57:32 Brama, Liesbeth

Zevenheuvelenloop, Nijmegen, 15000 m, 
15-11-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
101 MSE 0:54:47 Koers, Andries
119 MSE 0:55:25 Redegeld, Huub
27 M45 0:56:21 Timmermans, Theo
53 M45 0:58:04 Groenewegen, Herman
376 MSE 1:01:19 Claessens, Stefan
380 MSE 1:01:22 Roodakker, Eddy
160 M35 1:02:06 Abuagela, Abdurraouf
162 M40 1:02:06 Beekhuizen, Albert
387 M40 1:06:03 Wissenburg, Ruud
580 M40 1:08:03 Rutten, Walter
593 M40 1:08:07 Schie van, Maurice
152 M55 1:08:36 Schaap, Zier
25 V35 1:08:39 Tellier, Nicky
440 M50 1:09:55 Thuijs, Frank
227 M55 1:10:43 Golhashem, Ali
526 M50 1:11:15 Nieuwenhuizen van, Evert
766 M35 1:12:05 Dankloff, Bart
1057 M45 1:13:11 Aarden, Aart
687 M50 1:13:13 Molenkamp, Jan
111 M60 1:13:25 Luteijn, Izaak
2238 MSE 1:13:44 Kerste, Chandrakant
1269 M45 1:14:47 Harst van der, Edwin
455 M55 1:14:52 Claessens, Jean
1449 M45 1:16:18 Lohmeijer, Mark
991 M50 1:16:25 Ficker, Robert
72 V50 1:16:46 Geest van der, Thea
1056 M50 1:17:06 Peeren van, Ralf
1562 M45 1:17:13 Roo de, Charles
604 M55 1:17:30 Bol, Cees
685 M55 1:18:42 Toor van, Hans
241 V40 1:18:57 Rypma, Veerle
2027 M40 1:19:35 Haverhals, Arno
222 V35 1:19:35 Doodeman, Vivian
1831 M45 1:19:38 Gailjaard, Boy
3300 MSE 1:19:52 Breedijk, Marnix
668 VSE 1:20:13 Heitkamp, Lisanne
1359 M50 1:20:14 Peppinck, Roland
79 M65 1:20:46 Graauw de, Toon
3482 MSE 1:21:22 Blezer, Max
1532 M50 1:22:16 Bayer, Boris
379 V40 1:22:29 Elferen van, Birgitta
1559 M50 1:22:30 Vlasblom, Fred
1591 M50 1:22:41 Aller van, Bert
2381 M40 1:22:44 Leeuwen van, Rob
2201 M45 1:23:32 Habraken, Jan
120 M65 1:24:23 Wijnants, John

400 V45 1:24:47 Joustra-Dijkhuis, Anne M.
2566 M40 1:24:56 Walther, Eric
1060 VSE 1:25:02 Lubbers, Amber
2351 M45 1:25:13 Morre, Stan
441 V35 1:25:31 Meijer, Else
2646 M40 1:26:00 Nieuwkerk van, Harry
1168 M55 1:26:48 Severijns, Paul
478 M60 1:27:00 Otte, Frank
1942 M50 1:27:02 Papilaja, André
1943 M50 1:27:04 Reinicke, Ed
1982 M35 1:27:20 Willering, Bas
518 V45 1:27:24 Antvelink-Rijk, Mariëlle
2780 M40 1:27:53 Philipse, Hein
1387 VSE 1:28:40 Craandijk, Sandra
726 V40 1:28:44 Gessel van, Barbara
534 M60 1:29:28 Coster, Jaco
410 V50 1:30:34 Moesman-Reitsma, Sonja
2921 M40 1:30:39 Walt van der, Michel
1523 VSE 1:30:42 Craandijk, Chantal
51 V60 1:31:40 Wijnants, Arien
683 V35 1:31:55 Zanen van, Sacha
2180 M50 1:31:56 Maanen van, Gerard
893 V40 1:32:17 Pronk, Miranda
584 M60 1:33:11 Dijk van, Ruud
756 V45 1:33:12 Meer van der, Yvon
190 M65 1:34:03 Groot de, Koos
611 M60 1:35:07 Ammerlaan, Wim
539 V50 1:36:25 Wuister-Verbaan, Adri
810 V35 1:36:31 Heerekop, Patricia
1068 V40 1:37:46 Tiggelman, Marije
2392 M50 1:41:57 Vierhout, Paul
2007 VSE 1:42:20 Ooms, Annemieke
234 M65 1:44:44 Verhagen, Titus

26th Tour of Pendle, Barley(GB), 27000 m, 
21-11-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 2:38:30 Raby, Dominic(Chorley H)
1 M40 2:38:55 Morgan, Jon
   (Dark Peak FR)
1 M45 2:40:31 Green, Mick
   (Horwich, RMI)
1 M50 2:48:19 Rowbotham, Ian(Ilkley H)
1 M60 3:02:16 Blyth, Barry
   (Macclesfield H)
32 M40 3:35:03 Karelse, Jaap
57 MSE 3:38:10 Wessel, Gerard
47 M45 3:49:54 Kempkes, Peter
27 M50 3:52:26 Boorsma P.J.L., Piet
29 M50 3:53:51 Nijs de, Jan
69 MSE 4:04:02 Smit, Pascal
52 M45 4:14:21 Stolk, Karel
9 M60 4:38:10 Prooijen van, Willem

Reeuwijk Cross, Reeuwijk, 3000 m, 21-11-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
9 MjunB 0:14:28 Kuiper, Joury

Reeuwijk Cross, Reeuwijk, 4500 m, 21-11-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
2 V35 0:23:12 Wreede de, Ulla
3 VSE 0:24:09 Kuiper, Patty

Reeuwijk Cross, Reeuwijk, 6000 m, 21-11-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
5 VSE 0:30:43 Zijl, Ed

Duinstrandloop, Den Haag, 8500 m, 22-11-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Rec 0:33:34 Kruk van der, Bart
   (Olympus'70)
34 Rec 0:41:12 Toet, Ton

HRR 1 van de 4 loop, Den Haag, 5000 m, 
29-11-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:16:53 Boelens, Paul(Lexgroep)
8 Mrec 0:22:07 Waardt de, Huig
9 Mrec 0:22:19 Baukema, Johan
10 Mrec 0:22:38 Kuiper, Joury
1 Vrec 0:23:33 Melse, Ellen(Geen)
12 Mrec 0:25:58 Kramer, Berry
6 Vrec 0:29:43 Cranenburgh van, Els
7 Vrec 0:30:52 Leeuwe van, Germaine
14 Mrec 0:33:15 Koorn, Matthijs
15 Mrec 0:33:16 Leeuwen van, Henk
9 Vrec 0:33:21 Manders, Annet

HRR 1 van de 4 loop, Den Haag, 10000 m, 
29-11-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M45 0:33:58 Eichhorn, George
   (Haag Atletiek)
1 M35 0:34:10 Berg vd, Ron(Waterweg)
1 MSE 0:36:46 Kramer, Rutger
   (Haag Atletiek)
3 M45 0:36:58 Leeuwen van, Pierre
4 M45 0:37:41 Post, Steven
2 MSE 0:37:51 Kanselaar, Wouter
3 MSE 0:38:17 Roodakker, Eddy
6 M35 0:38:21 Beekhuizen, Albert
9 M45 0:38:50 Six, Jan Willem
11 M35 0:39:23 Kneefel, Floris
4 MSE 0:39:37 Graaf de, Niels
12 M45 0:39:47 Leeuwen van, Peter
1 M55 0:40:16 Holtkamp, Rob (Sparta)
15 M35 0:40:32 Wijnands, Jaap
16 M35 0:40:38 Huibregtse, Paul
2 M55 0:40:43 Stijl van der, Herman
1 V35 0:40:47 Ramakers, Helmie
   (Haag Atletiek)
8 MSE 0:41:29 Wevers, Jeroen
19 M35 0:41:39 Berg van den, Alex
1 V45 0:42:51 Willemse-Olsthoorn, José
22 M35 0:43:10 Dijkhoff, Xander
24 M35 0:43:14 Schie van, Maurice

3 V35 0:43:17 Tellier, Nicky
5 M55 0:43:35 Merx, Jacques
1 VSE 0:43:49 Ruijter, Marjon 
   (De Koplopers)
2 V45 0:44:20 Leslie, Judy
7 M55 0:44:55 Witmer, Frits
8 M55 0:45:03 Seitzinger, Joop
30 M35 0:45:17 Franken, Niels
10 MSE 0:45:21 Bals ter, Boris
34 M45 0:45:22 Messerschmidt, Marty
9 M55 0:45:25 Golhashem, Ali
10 M55 0:45:51 Groeneveld, Jan
37 M45 0:45:54 Jager de, Frank
13 M55 0:46:28 Slijpen, Paul
40 M45 0:46:35 Geest van, Leo
3 VSE 0:46:57 Kuiper, Patty
7 V35 0:46:57 Wreede de, Ulla
14 M55 0:47:01 Heijningen van, Frank
42 M45 0:47:24 Kruijssen, Paul
4 V45 0:47:51 Hoekstra, Margriet
20 M55 0:48:38 Zijl, Ed
48 M45 0:49:44 Peeren van, Ralf
21 M55 0:49:51 Grevenstette, Paul
24 M55 0:49:59 Bol, Cees
50 M45 0:50:17 Dulk den, Marcel
13 MSE 0:50:37 Blezer, Max
4 VSE 0:50:43 Heitkamp, Lisanne
9 V55 0:51:03 Schnitzler, Ineke
26 M55 0:51:33 Graauw de, Toon
52 M45 0:51:33 Schoemaker, Ruud 
11 V45 0:51:44 Heiningen-Olsthoorn van,  
   Annie
54 V45 0:52:39 Aller van, Bert
30 M55 0:53:09 Severijns, Paul
16 V45 0:54:58 Hazenbroek, Ellen
17 V45 0:55:07 Geng, Marion
35 M55 0:55:41 Ammerlaan, Wim
20 V45 0:56:13 Antvelink-Rijk, Mariëlle
39 M55 0:56:21 Toet, Ton
12 V35 0:57:29 Brama, Liesbeth
25 V45 1:01:02 Wagenaar, Heleen

23e Ter Speckeloop Z&Z-1k, Lisse, 5000 m, 
6-12-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:16:01 Romkes, Benjamin
   (AV Zaanland)
3 MSE 0:16:55 Silvius, Roché
6 MSE 0:17:35 Koot, Jeroen
8 MSE 0:17:48 Heiningen van, Erik
1 M15- 0:18:16 Grannetia, Simon
   (Hillegom)
1 VSE 0:18:27 Adda, Fa(AV 1923)
12 MSE 0:18:28 Graaf de, Niels
13 MSE 0:18:33 Roodakker, Eddy
14 MSE 0:18:35 Kanselaar, Wouter
17 MSE 0:19:14 Claessens, Stefan
19 MSE 0:19:30 Bals ter, Boris
20 MSE 0:19:31 Beekhuizen, Albert
27 MSE 0:20:34 Franken, Niels
28 MSE 0:20:35 Rutten, Walter
30 MSE 0:21:01 Hofschreuder, Ronald
6 VSE 0:21:12 Berg van den, Sandra
34 MSE 0:21:20 Goosen, Barry
10 VSE 0:21:46 Walraven, Nadia
40 MSE 0:22:03 Ferroni, Francesco
41 MSE 0:22:06 Geest van, Leo
42 MSE 0:22:10 Waardt de, Huig
43 MSE 0:22:17 Luteijn, Izaak
53 MSE 0:22:30 Blezer, Max
10 M15- 0:22:32 Kuiper, Joury
13 VSE 0:22:36 Kuiper, Patty
45 MSE 0:22:51 Claessens, Jean
15 VSE 0:22:55 Wreede de, Ulla
55 MSE 0:23:36 Zijl, Ed
60 MSE 0:24:12 Schoemaker, Ruud 
23 VSE 0:24:36 Leeuwen van, Hester
24 VSE 0:24:44 Elferen van, Birgitta
64 MSE 0:24:52 Lende van der, Dries
67 MSE 0:25:04 Ort, Coen
25 VSE 0:25:21 Groot de, Viviane
27 VSE 0:25:24 Meijer, Else
73 MSE 0:25:56 Dunn, Mike
40 VSE 0:26:34 Lentze-Muller, Simonette
79 MSE 0:26:35 Noordman, Ruud
88 MSE 0:27:18 Elzinga, Harrie
62 VSE 0:28:59 Kuiper, Sylvia
93 VSE 0:31:23 Cranenburgh van, Els
96 VSE 0:31:54 Messerschmidt, Jolanda

23e Ter Speckeloop Z&Z-1m, Lisse, 10000 m, 
6-12-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 0:31:43 Kanfaoui, Saïd 
   (AV Gouda)
1 MSE 0:32:58 Troost van, Pascal
   (Haag Atletiek)
1 M45 0:33:31 Eichhorn, Georg
   (Haag Atletiek)
6 MSE 0:35:08 Redegeld, Huub
6 M45 0:36:57 Post, Steven
1 M55 0:37:12 Hoorn van der, Martien
   (AV De Spartaan)
1 V45 0:41:15 Bosker, Diny
   (SV Friesland)
33 M35 0:41:57 Berg van den, Alex
1 V55 0:47:52 Brugman, Mirjam (avVN)
39 M55 0:48:47 Scheffer, Jaap
20 V45 0:51:05 Stel, Veronica
78 M55 0:53:41 Wijnants, John
37 V45 0:54:39 Borsboom, Ronneke
12 V55 0:55:50 Wijnants, Arien
41 V45 0:56:13 Meer van der, Yvon
112 M55 1:05:32 Bronkhorst, Peter

23e Ter Speckeloop Z&Z-1l, Lisse, 15000 m, 
6-12-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:46:25 Hayek, Said (Helmond)
1 M35 0:49:40 Kuijer de, Oskar(
   Leiden Atletiek)
1 M45 0:55:17 Simmelink, Imro
   (Leiden Atletiek)
1 M55 0:56:39 Hoogers, Paul (AKU)
9 M45 0:58:55 Six, Jan Willem
1 V45 1:01:47 Klink van, Trees
   (Roelofarendsveen)
3 V45 1:07:49 Leslie, Judy
35 M35 1:08:31 Rensen, Nando
20 M55 1:10:19 Breugom, Henk
8 V45 1:13:52 Wijnvoord, Paulien
13 V45 1:16:37 Geest van der, Thea

Wincanton Montferlandrun, 's-Heerenberg, 15000 
m, 6-12-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:42:38 Kamakya Manza, Nicholas  
   (Kenia)
1 M55 0:56:51 Bekers, Frans (Sprint)
1 V35 0:57:31 Heeren, Irma (Athlos)
114 V35 1:26:05 Eugelink, Hilde
307 M55 1:38:57 Westerhuis, André

Olympisch Stadionloop, Amsterdam, 10000 m, 
6-12-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:33:16 Miralles, Diego (AAC)
1 M45 0:34:30 Dort van, Edwin (Phanos)
11 M45 0:37:49 Groenewegen, Herman

Kaas en Stroopwafelcross, Gouda, 3000 m, 12-
12-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:09:18 Blokland, Maarten 
   (Antilope)
22 MSE 0:19:17 Kuiper, Joury

Kaas en Stroopwafelcross, Gouda, 4400 m, 12-
12-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:16:09 Kanselaar, Wouter
1 VSE 0:18:10 Voskuilen van, Vanessa  
   (AV'47)
1 V35 0:19:41 Wreede de, Ulla
2 VSE 0:21:20 Kuiper, Patty

Kaas en Stroopwafelcross, Gouda, 5800 m, 12-
12-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 JunA 0:19:43 Baardman, Joost
   (Clytoneus)
1 M60 0:22:34 Boom van den, Chrik
   (AAV'36)
6 M60 0:26:40 Zijl, Ed

Open Twentsche Cross Kamp., Losser, 10000 m, 
13-12-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:34:50 Stevens, Caimin
   (Loopgroep Aart Stigter)
1 M40 0:40:26 Loskamp, Jeroen(Iphitos)
4 M40 0:42:06 Huibregtse, Paul

Kopjesloop, Delft, 5000 m, 13-12-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:17:56 Pierik, Tom(-)
15 Vrec 0:20:54 Arts, Lilian(-)
18 Mrec 0:21:22 Baukema, Johan
41 Mrec 0:25:21 Jonkers, Gijsbert
44 Mrec 0:25:36 Boorsma, Marnix
60 Mrec 0:26:51 Sanders, Gilbert
59 Vrec 0:26:51 Vries-Sonders de, Rjimke
80 Vrec 0:29:16 Evers, Loes
84 Vrec 0:30:43 Bohemen, Floor
85 Vrec 0:31:12 Kloosterman, Krista
88 Mrec 0:31:12 Vossen, Wim
89 Vrec 0:31:18 Balfoort, Linda
90 Vrec 0:31:19 Snellen, Corine
93 Mrec 0:32:01 Zanen van, Maarten
92 Vrec 0:32:01 Kamphuis, Vanessa
95 Mrec 0:32:16 Ansberg, Eric
104 Mrec 0:34:06 Hoekstra, Tom
111 Vrec 0:36:47 Toet, Claudia

A traverse Olne, Olne(B), 21000 m, 13-12-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:30:01 Havert, Manu(-)
1 Mvet2 1:51:55 Waert, Alain(-)
2 Mvet2 1:51:59 Six, Jan Willem
12 MSE 1:55:03 Kneefel, Floris
8 Mvet2 1:56:39 Terlouw, Hans

Kerststrandloop Jeugd, Scheveningen, 1200 m, 
26-12-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Jongen 0:08:02 Dulk den, Leon(Monster)
2 Jongen 0:08:05 Wezel van, Kjell
1 Meisje 0:10:00 Zeijl van, Lola(Kwintsheul)
2 Meisje 0:10:00 Wezel van, Raquel

Kerststrandloop Kort, Scheveningen, 5000 m, 26-
12-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:21:16 Voorn, Marlon (Sparta)
2 Mrec 0:22:11 Graaf de, Niels
3 Mrec 0:22:26 Beekhuizen, Albert
1 Vrec 0:22:46 Steenbergen van, Merel  
   (AV '47)
8 Mrec 0:25:45 Aarden, Aart
10 Mrec 0:26:02 Roo de, Charles
13 Mrec 0:26:30 Claessens, Jean

14 Mrec 0:26:31 Tuit, Michiel
15 Mrec 0:27:06 Paulides, Jordie
17 Mrec 0:27:34 Ficker, Robert
20 Mrec 0:28:13 Schoemaker, Ruud 
4 Vrec 0:28:30 Stel, Veronica
21 Mrec 0:28:41 Walt van der, Michel
22 Mrec 0:28:43 Ruiten van, Don
24 Mrec 0:28:49 Rip, Cees
27 Mrec 0:28:58 Peeren van, Ralf
29 Mrec 0:29:15 Graauw de, Toon
33 Mrec 0:29:33 Kramer, Berry
6 Vrec 0:30:19 Berg van den, Sandra
41 Mrec 0:30:21 Geest van, Leo
7 Vrec 0:30:25 Lubbers, Amber
8 Vrec 0:30:26 Wiersma, Saskia
38 Mrec 0:30:40 Dulk den, Marcel
43 Mrec 0:30:40 Papilaja, André
9 Vrec 0:30:49 Moesman-Reitsma, Sonja
44 Mrec 0:30:51 Maanen van, Gerard
45 Mrec 0:31:50 Reinicke, Ed
15 Vrec 0:32:28 Wee van der, Hilde
16 Vrec 0:32:30 Osendarp, Marjan
48 Mrec 0:32:31 Berg van de, Dannis
49 Mrec 0:32:32 Rohder, Arno
17 Vrec 0:33:20 Groeningen-Spiering van, 
   Yvette
57 Mrec 0:33:31 Dijkers, Ab
19 Vrec 0:33:58 Jans, Antoinette
20 Vrec 0:34:06 Oliver Betrian, Rosa
58 Mrec 0:34:35 Bal, Gerard
22 Vrec 0:34:55 Cranenburgh van, Els
60 Mrec 0:35:23 Koning, Jaap
24 Vrec 0:37:16 Evers, Monique
25 Vrec 0:37:40 Dankloff, Jacqueline
27 Vrec 0:37:52 Leeuwe van, Germaine
64 Mrec 0:42:04 Kan van, Ben
1 Vnord 0:49:13 Rentier, Simone
2 Vnord 0:49:14 Beelen van, Carla

1 Mwand 0:58:36 Mennema, Onne
   (Den Haag)
1 Vwand 0:58:51 Tienen van, Ina
1 Mnord 1:15:00 Barnard, Peter

Kerststrandloop Lang, Scheveningen, 10000 m, 
26-12-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:43:25 Leeuwen van, Pierre
4 Mrec 0:45:22 Kanselaar, Wouter
8 Mrec 0:48:08 Terlouw, Hans
12 Mrec 0:49:17 Dijkhoff, Xander
13 Mrec 0:49:22 Mullekes, Henk
15 Mrec 0:49:38 Wessel, Gerard
20 Mrec 0:51:35 Wezel van, John
24 Mrec 0:52:34 Nieuwenhuizen van, Evert
27 Mrec 0:53:56 Toet, Ton
1 Vrec 0:54:28 Es van, Karlijn (Energie)
1 Vrec 0:54:28 Es van, Corinde (Energie)
30 Mrec 0:55:01 Molenkamp, Jan
33 Mrec 0:55:37 Waardt de, Huig
39 Mrec 0:55:52 Kuiper, Joury
4 Vrec 0:55:53 Kuiper, Patty
6 Vrec 0:58:38 Raalte van, Anne
46 Mrec 0:58:41 Leeuwen van, Rob
8 Vrec 0:58:42 Geest van der, Thea
7 Mrec 0:58:42 Doodeman, Vivian
48 Mrec 0:58:44 Munk de, Peter
51 Mrec 0:59:53 Grevenstette, Paul
53 Mrec 1:00:25 Toor van, Hans
56 Mrec 1:00:58 Perdijk, Frans
60 Mrec 1:02:51 Aller van, Bert
61 Mrec 1:03:14 Wisse, Peter
64 Mrec 1:05:12 Dunné van, Paul
66 Mrec 1:07:37 Leenaars, Jan
68 Mrec 1:09:26 Crielaard, Cees

1 van de 4 Cross Koplopers, Delft, 2300 m, 27-
12-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:10:01 Schipma, Sven (-)
1 M35 0:17:56 Harteveld, Gerard

1 van de 4 Cross Koplopers, Delft, 4600 m, 27-
12-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:19:13 Flikkema, 
Berthold(Koplopers)
1 V35 0:21:11 Schrijver, Louise (-)
1 M45 0:21:42 Zweeden van, John (-)
1 M55 0:25:22 Zijl, Ed

6 M45 0:27:35 Dunn, Mike
3 V35 0:35:39 Messerschmidt, Jolanda

1 van de 4 Cross Koplopers, Delft, 9200 m, 27-
12-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:35:32 Rotsaert, Mark 
   (Koplopers)
1 M45 0:36:11 Havinga, Henri (AV'40)
1 M55 0:37:02 Buijs, Ad (AV Phoenix)
1 M35 0:37:07 Jong de, Rolf (-)
3 M45 0:37:47 Leeuwen van, Pierre
4 M45 0:39:46 Timmermans, Theo
5 M45 0:40:06 Six, Jan Willem
8 M35 0:40:50 Huibregtse, Paul
8 M45 0:41:21 Kempkes, Peter
1 VSE 0:42:07 Lingsma, Hester
   (R.Atletiek)
5 M55 0:42:51 Stijl van der, Herman
14 M45 0:43:10 Leeuwen van, Peter
15 M45 0:43:17 Boorsma P.J.L., Piet
16 M45 0:44:12 Mullekes, Henk
6 M55 0:45:37 Schaap, Zier
1 V35 0:45:50 Arts, Lilian(R.Energie)
8 M55 0:46:12 Prooijen van, Willem
9 M55 0:47:06 Luteijn, Izaak
1 V45 0:47:25 Dingemans, Sylvia
   (Haag Atletiek)



12  CONTACTEN - UITSLAGEN - KALENDER  

ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS,

TECHNISCHE COMMISIE
Floris Kneefel (voorzitter) 06-2060 3621
Annet Manders (secretariaat) 070-385 7496

TRAINERSCORPS
Carla van Beelen   070-511 8141
Ronneke Borsboom  070-383 4109
Rodi Druif   070-383 7024
Marcel den Dulk   06-5497 4263
Pieter de Graaf   06-2541 3636
Jos de Graaf   070-386 7300
Henk Hoogeveen   06-5472 1822
Ben van Kan   070-397 8253
Erik Kerklaan   070-393 8512
Jan Koning   070-355 4866
Henk van Leeuwen  070-386 0233
Peter van Leeuwen  070-347 2673
Izaak Luteijn   06-2239 8576
Wim Moolhuijzen   070-327 0647
Peter Kempkes   06-1192 5029
Jacques Overgaauw  070-347 9234
Frans Perdijk   070-394 4677
Ed Reinicke   0174-22 1710
Terry Roel   070-347 4567
Jan Ruigrok   070-393 0209
Herman vd Stijl   070-393 9485
Eric Walther   06-3038 0768
Ed Zijl    06-2309 5534
Jacqueline Zwarts (aerobics) 06-2055 8108

PARAMEDISCH CORPS
Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg   06-5111 0224
Maandagav. na 20.00 uur  070-386 4053
  
Masseurs:
Trudy de Lange ma/wo avond 06-4215 0679
Ineke Jonas ma/do avond 070-347 6131
Peter Hoek di ochtend 070-350 5281
  
Vertrouwenspersoon:
Caroline van Enst mobiel 06-2386 8104
   Werk 070-300 9086
   Thuis 070-517 0057
 

BESTUUR
Het bestuur van              THE HAGUE ROAD RUNNERS
                                       Groenendaal 11
                                       2244 BK Wassenaar 070-328 1025
•	 Toon de Graauw (voorzitter) 070-385 8681
         E: voorzitter@hagueroadrunners.nl  06-2954 0931
•	 Leendert Remmelink (secretaris) 070-363 8393
        E: secretariaat@hagueroadrunners.nl 
•	 José Willemse (2e secretaris) 070-317 5869
        E: secretariaat@hagueroadrunners.nl 
•	 Izaak Luteijn (wedstrijdsecr.)  06-2239 8576
        E: wedstrijdsecretariaat@hagueroadrunners.nl 
•	 Willem van Prooijen (penningmeester) 070-385 3433
        E: penningmeester@hagueroadrunners.nl  06-5327 9426

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

CLUB VAN 100
Rabobank Den Haag en omgeving rekeningnr:  14.01.58.235
•	 Ben Hermans (Voorzitter) 070-347 3873
•	 Han Elkerbout (Vice-voorzitter) 070-383 5386
•	 Aad Overdevest (penningmeester) 070-517 1822
•	 Cees Crielaard (bestuur)  070-387 4413
•	 Debbie Baak  (secretariaat) 06-1096 7833

BARCOMMISSIE
•	 Willem Maasland  (Voorzitter) 06-5379 6475
•	 Ruud van Groeningen   06-5353 3941

COMMUNICATIECOMMISSIE
•	 Hilde van der Wee    06 4549 0339
•	 Monique Parisius    06 1739 7793

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

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

REDACTIE HOT ROAD REVIEW
P/a Groenendaal 11 redactie@hagueroadrunners.nl
      2244 BK  Wassenaar  
André Westerhuis 06 1830 6901 wesnet@ziggo.nl
Heleen Wagenaar  joopheleen@kpnplanet.nl 
 

2 V45 0:47:45 Hoekstra, Margriet
28 M45 0:47:49 Messerschmidt, Marty
20 M35 0:47:51 Wijnands, Jaap
2 V35 0:49:10 Wreede de, Ulla
4 VSE 0:50:51 Kuiper, Patty

Runnersworld Bosloop Z&Z-2k, Leiden, 5000 m, 
03-01-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:16:21 Mohammadi, Rachid
   (AV Atos)
4 MSE 0:17:49 Koot, Jeroen
1 M15- 0:18:24 Grannetia, Simon 
   (Hillegom)
9 MSE 0:18:48 Graaf de, Niels
10 MSE 0:19:00 Beekhuizen, Albert
11 MSE 0:19:10 Claessens, Stefan
1 VSE 0:19:11 Schmidt, Silke(Leiden)
15 MSE 0:20:02 Bals ter, Boris
17 MSE 0:20:25 Hofschreuder, Ronald
18 MSE 0:20:40 Franken, Niels
21 MSE 0:20:57 Rutten, Walter
5 VSE 0:21:15 Berg van den, Sandra
21 MSE 0:21:37 Waardt de, Huig
8 M15- 0:21:51 Kuiper, Joury
33 MSE 0:22:16 Geest van, Leo
8 VSE 0:22:21 Walraven, Nadia
40 MSE 0:22:32 Luteijn, Izaak
9 VSE 0:22:34 Wreede de, Ulla
41 MSE 0:22:35 Ferroni, Francesco
42 MSE 0:22:44 Claessens, Jean
13 VSE 0:23:01 Zoeteman, Martine
16 VSE 0:23:19 Leeuwen-Paay van, 
   Nathalie
47 VSE 0:23:40 Schoemaker, Ruud 
49 MSE 0:23:46 Blezer, Max
50 MSE 0:23:47 Goosen, Barry
57 MSE 0:24:32 Lende van der, Dries
20 VSE 0:24:39 Walle van der, Chantal

Hot Road Review

58 MSE 0:24:40 Dunn, Mike
62 MSE 0:24:56 Ham van der, Hans
63 MSE 0:24:56 Zijl, Ed
65 MSE 0:25:11 Graauw de, Toon
27 VSE 0:25:18 Groot de, Viviane
28 VSE 0:25:18 Meijer, Else
86 MSE 0:26:53 Elzinga, Harrie
43 VSE 0:27:48 Whyte, Pauline
55 VSE 0:28:41 Kuiper, Sylvia
70 VSE 0:29:58 Cranenburgh van, Els
96 VSE 0:31:44 Messerschmidt, Jolanda

Runnersworld Bosloop Z&Z-2m, Leiden, 10000 m, 
03-01-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 0:32:36 Kanfaoui, Saïd
   (AV Gouda)
1 M55 0:39:33 Ferket, Jo (Leiden Atl.)
1 V45 0:42:11 Bosker, Diny
   (SV Friesland)
36 M35 0:44:53 Berg van den, Alex
26 M55 0:47:44 Heijningen van, Frank
15 V45 0:51:37 Stel, Veronica

Runnersworld Bosloop Z&Z-2l, Leiden, 14200 m, 
03-01-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:46:22 Hayek, Saïd (Helmond)
1 M35 0:47:12 Kuijer de, Oskar
   (Leiden Atletiek)
1 M45 0:52:56 Noordsij, Arie (NSL)
1 V35 0:56:33 Brinke ten, Jolanda 
   (AKU)
38 M35 1:04:48 Wezel van, John
52 M45 1:07:04 Messerschmidt, Marty
55 M35 1:07:32 Rensen, Nando
73 M45 1:10:52 Ficker, Robert
6 V35 1:12:55 Raalte van, Anne

1 van de 4 Cross Haag Atletiek, Den Haag, 5000 
m, 09-01-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Rec 0:18:12 Kuijken, Niels
   (Haag Atletiek)
14 Rec 0:22:19 Zijl, Ed
15 Rec 0:23:04 Dunn, Mike
27 Rec 0:26:52 Osendarp, Marjan
32 Rec 0:28:36 Lange de, Marian
40 Rec 0:36:40 Zijl van, Heidi

1 van de 4 Cross Haag Atletiek, Den Haag, 6600 
m, 09-01-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:19:35 Troost van, Pascal
   (Haag Atletiek)
1 M35 0:20:44 Bovenkamp, Ernst
   (De Koplopers)
1 M45 0:21:33 Havinga, Henri (AV '40)
1 M55 0:21:48 Buijs (AV Phoenix)
3 M45 0:22:54 Timmermans, Theo
4 M45 0:23:18 Kempkes, Peter
9 MSE 0:24:08 Jong de, Stefan
7 M35 0:24:11 Huibregtse, Paul
3 M55 0:24:22 Stijl van der, Herman
9 M45 0:25:07 Leeuwen van, Peter
10 M45 0:25:12 Boorsma P.J.L., Piet
5 M55 0:25:28 Schaap, Zier
12 M35 0:25:30 Terlouw, Hans
14 M35 0:25:46 Wijnands, Jaap
7 M55 0:26:50 Prooijen van, Willem
9 M55 0:27:02 Luteijn, Izaak
10 M55 0:27:12 Merx, Jacques
1 V35 0:27:16 Berg van den, Sandra
1 V45 0:27:23 Hoekstra, Margriet
2 V45 0:27:40 Leslie, Judy
4 V35 0:28:25 Wreede de, Ulla
13 M55 0:28:33 Rip, Cees
14 M55 0:28:38 Slijpen, Paul

HRR EVENEMENTENKALENDER
2010

FEBRUARI
14 Koplopers 1 van de 4 wegwedstrijd

MAART
7 Sparta 1 van de 4 wegwedstrijd

29 1e Time Trial

MEI
30 Sdu Royal Ten

JUNI
7 2e Time Trial


