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HRR winnaar overall  1 van de 4
De laatste wedstrijd van 
de 1 van de 4 lopen editie 
2009-2010 vond zondag 
14 maart plaats bij Sparta. 
Na de eerdere lopen bij 
Haag, HRR en de Koplo-
pers ging onze vereniging 
aan kop in het overall 
klassement. Na afloop van 
de laatste wedstrijd bleek 
dat de koppositie met 
verve was verdedigd. Een 
felicitatie waard, speciaal 
aan de bekerwinnaars! Door: Tineke Martens

Na wat twijfel over of ik nou wel of niet mee 
zou gaan (verkleedpartijen is toch iets van 

de basisschool?!), heb ik mij door mijn team laten 
overhalen om mee te gaan naar Bakkum. Als het 
team de lol van de trainingen ook mee naar Bak-
kum kon nemen, kon er toch weinig misgaan dacht 
ik! Op naar het trainingsweekend dus! Toen ik daar 
aankwam op vrijdagavond bleek al dat het een erg 
leuk weekend zou gaan worden toen ik iedereen 
lekker biertjes zag drinken en Fruittella’s zag 
wegkauwen. Het zaterdagochtendloopje was dan 
ook geen overbodige luxe om iedereen wakker en 
alert te krijgen. Dat laatste lukte dankzij de grote, 
wilde, oranje koeien zeker! Bij het ontbijt hadden 
we ons lekker vol gebunkerd om de middagtraining 
te overleven. Die training was echt een eind! Maar 
ja, je moet toch wat als je voor de eerste keer in je 
leven een halve marathon wil lopen.... Zucht. Het 
tukje tussen hardlopen en avondeten door was 
dan ook erg mooi meegenomen. (Later bleek dat 
ik mijn hardloopschoenen al tijden had moeten 
vervangen, want de demping was al lang en breed 
verdwenen. Dit resulteerde in goed zere knieën). 
En na het avondeten kwam het hoor. Iedereen trok 
zich gniffelend en wel terug om zich in de meest 
wilde creaties te hijsen voor een avondje onge-
geneerd swingen! En dat was echt een succes! 
Van sumoworstelaars tot stewardessen en van 
ijskoninginnen tot flowerpowerfiguren: de HRR is 
van alle markten thuis! En gedanst hebben we met 
zijn allen! Ik heb er zelfs nog een chachacha’tje 
tegen aan kunnen gooien! Wat nu verkleden is 
kinderachtig. Ik was pas kinderachtig door me niet 
te verkleden! Na een paar biertjes en vele uren 
swingen waren mijn zere knieën helemaal ver-
dwenen (de beste cooling down die je kan wensen 
dus!), maar mijn energie ook en heb ik dwars door 
het gesnurk van kamergenoten heen geslapen! 
Dat krijg je als je verkouden bent! De training de 
volgende ochtend, die trouwens een verrassend 
hoge opkomst had, ging toch niet helemaal van 
een leien dakje.... Ik ben trouwens nog steeds erg 
benieuwd hoe hard mensen hebben gevloekt over 
de vastgebonden schoenen in de gang...... 

Dank aan de organisatoren voor een ontzettend 
leuk weekend! Volgend jaar weer! 

Eerste keer mee op 
het trainingsweekend!

Door: Joury Kuiper (groep Ed Zijl)

Op zondag 24 januari 2010 heb ik 
meegedaan met de Puinduin Run in 

Kijkduin. De wedstrijd begon ’s ochtends 
vroeg om 11 uur. Het was fris maar wel 
goed weer om te lopen. Je kon 1, 2 of 3 
rondjes lopen. Ik had me ingeschreven 
voor 2 rondjes, van bij elkaar 7 km. Ik 
begon de wedstrijd goed, maar mijn veter 
raakte na een kwart ronde los, dus ik be-
sloot om mijn veter boven aan de eerste 
trap vast te gaan maken. Ik liep de hele 
wedstrijd met mijn zus samen. We liepen 
kop om kop de heuvels op en af. Er 
zaten in totaal 3 trappen in één ronde. De 
trappen waren hoog en steil, maar je had 
genoeg tijd tussendoor om te herstellen. 
Ik liep de wedstrijd niet heel snel, omdat ik hem zelf heel zwaar vond. Mijn eindtijd was 38.57 minuten. 
Thomas Poesiat werd eerste op de 10 km bij de mannen en Nisrine Masrhalmi was de winnares bij de 
vrouwen. Er deden in totaal 350 mannen en vrouwen mee. 

Trainen in 
India

9

Clingendaelcross

12

Haagse cols: De Puinduin Run

■ Een trotse voorzitter 
 met de beker

■ 'Dress to impress' was het thema van het feest

■ Vermoeide schoenen in de ruststand

■ Lopen in de duinen van Bakkum
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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

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 5 mei 2010. 

Stukken aanleveren kan via:
 redactie@hagueroadrunners.nl

Redactie  – Marty Messerschmidt, Heleen Wagenaar
Advertententies  – Informatie over  advertentietarieven is verkrijgbaar bij Willem van Prooijen 
  (zie clubinfo pag. 12)
Vormgeving – De Groene Vraagbaak
Drukwerk  – Zijlstra drukkerij
Fotografie – Pieter de Graaf, Kees Knaap  en vele andere leden

Bestuursvergadering  16 februari 2010:

- Met de komende ALV in het vooruitzicht is in 
deze vergadering het financieel verslag uitgebreid 
aan bod gekomen.
- De aanzet voor de uitbreidingsplannen clubhuis 
zijn besproken in het BCO. Het bestuur is van 
mening dat er nog nadrukkelijker gekeken moet 
worden naar “modellen” om de druk op de 
kleedkamer en de douches te verlichten. (Denk 
aan de invoering van de dinsdagavond als 
trainingsavond, glijdende starttijden training (bij-
voorbeeld 18.30 uur – 19.30 uur). Er moet nog 
nadrukkelijker gediscussieerd worden over “nut en 
noodzaak” van een uitbreiding in de vorm van een 
multifunctionele ruimte. Inspraakrondes met leden 
zullen georganiseerd gaan worden. 
- De Communicatiecommissie zoekt nog steeds 
nieuwe leden, zeker nu ook Hilde van der Wee 

heeft opgezegd. Leendert heeft het profiel ge-
maakt, zie hiervoor de website. 
- Eindelijk zijn 50 trainingspakken besteld voor het 
Racing Team en de trainers, in totaal 50 pakken. 
Zier en Electrocentraal dragen als sponsor bij in 
de kosten.
- Goed nieuws voor de redactie: Marty Messer-
schmidt is de nieuwe hoofdredacteur. Heleen 
Wagenaar gaat helaas ook stoppen, dus er wordt 
nog een additioneel redactielid gezocht (zie 
website).

De volgende bestuursvergaderingen staan ge-
pland voor 23 maart, 11 mei en 22 juni.

José Willemse

Oerlopen
Een kind kan pas echt lopen vanaf zijn 3e à 4e le-
vensjaar. Daarvoor is het zoiets als op één been 
vallen en dan vlug het andere voorzetten om vallen 
te voorkomen. Het echte werk begint pas wanneer 
rustig en met evenwicht bij iedere stap op een been 
kan worden gestaan. Dus als klein kind heb je al 
enkele jaren training erop zitten voor je echt gaat 
lopen. Het komt overigens vaak voor dat lopers bij 
de warming up ook moeite hebben om op een been 
staan en hun evenwicht te houden. Deze lopers 
slaan het liefst de warming up over en willen direct 
gaan rennen.
In de medische literatuur worden de anatomische 
eigenheden van de voet gezien als uniek voor het 
rechtop kunnen staan van de mens en het voortbe-
wegen op twee voeten. Om alle schokken tijdens 
het lopen op te vangen, bestaat elke voet uit een 
samenstelsel van 26 beentjes en nog veel meer 
gewrichtsbanden. Ook de bouw van de voet (hol) 
en het ruggenmerg dienen om de schokken op te 
vangen. Er zijn volgens de Dikke van Dale pakweg 
zestig andere termen voor lopen. Iedereen kent de 
termen joggen, klunen, kuieren en stieren, maar 
wat betekent pikkelen, schoffelen, hompelen en 
darren? Nou, dat is dan hinkelend lopen, zeer lang-
zaam lopen, kreupel lopen en heen en weer lopen.
Het was in 1960 dat de Ethiopiër Abebe Bikila bij 
de Olympische Spelen in Rome de marathon op 
blote voeten liep en won. In zijn thuisland gebruikte 
hij wel schoenen, op de slechte wegen waarop hij 
trainde. Op het mooie parcours in Rome, met de 
finish voor de triomfboog van Constantijn, vond hij 
dit echter niet nodig. Zonder schoenen was zijn 
stijl soepeler en natuurlijker, aldus zijn toenmalige 
trainer. Abebe had eelt onder zijn voeten van meer 
dan een centimeter dik en hard als leer. Iedereen 
was euforisch over deze unieke prestatie met een 
nieuw Olympisch record. Hoe kon een atleet dit zo 
lang vol houden zonder een blessure op te lopen. 
Vier jaar later in Tokio liep Abebe de marathon wel 
op doodnormale hardloopschoenen, gekocht in het 
Olympisch dorp.
Atletiekmagazines en loperskranten staan vol met 
aanprijzingen van schoenen met de meest bijzon-
dere kenmerken. Het najaarsmagazine van Run-
2Day presenteert zowel voor vrouwen als mannen 
21 modellen hardloopschoenen. De ‘anti-schoen’ 
geïnspireerd vanuit de Keniaanse Masaikrijger nog 
niet eens meegerekend. Zo wordt in verschillende 
publicaties ook bepleit om de hardloopschoen nóg 
lichter te maken en geschreven dat demping in de 
schoen onze gewrichten extra belast met veel kans 
op blessures. Het blad Nature en onderzoekers van 
de universiteit van Harvard zeggen dat ‘barefoot 
running’ beter is omdat je dan landt op je midden- 
of voorvoet en niet meer op je hiel. Precies zoals de 
mens het heel lang geleden deed. Ik herinner me 
nog dat een aantal jaren geleden een Hague Road 
Runner de CPC op houten klompen liep. Was dit 
het begin van de weg terug naar ‘barefoot running’?
Gaat hardlopen op blote voeten nu "salonfähig" 
worden, omdat het gezaghebbende blad Nature 
en andere bladen er over schrijven? Of is dit een 
ballonnetje dat na zoveel jaar weer lek geprikt gaat 
worden door nieuwe onderzoeken. De tijd zal het 
uitwijzen. Voorlopig zien we ervan af om een op-
slagcontainer voor schoenen te plaatsen bij het 
clubhuis. Maar toch, met blote voeten rennen over 
het strand is wel heel lekker.

Toon de Graauw 
voorzitter

UITNODIGING
voor de Algeme¬ne Ledenvergadering van The Hague Road Runners,

maandag 19 april 2010 om 20.30 uur

Voorlopige agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken en evt. mededelingen
4. Notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 26 oktober 2009
5. Verslag van de secretaris over het jaar 2009
6. Verslag van de kascontrole-commissie
7. Verslag van de penningmeester over het jaar 2009 (zie elders in dit blad)
8. Benoeming kascontrole-commissie
9. Toelichting op het uitgevoerde beleid over het jaar 2009 door de vertegenwoordigers van:
 - het Bestuur   
 - de Accommodatie- en onderhoudscommissie
 - de Technische Commissie
 - de Barcommissie
 - de Stichting HRR wegwedstrijd
 - de Communicatie-commissie
 - ZOT-loopgroepen
 - HRR-Conditio
 - Club van 100
10. Verkiezing bestuursleden: 
 - aftredend wedstrijdsecretaris: Izaak Luteijn (herkiesbaar)
 - aftredend 2e secretaris: José Willemse, aantredend Paulien Wijnvoord
11. Uitreiking van de Simon Tuyt wisselbeker
12. Uitreiking van de prestatie- en aanmoedigingsprijzen
13. Benoeming “Lid van Verdienste”
14.  Rondvraag
15. Sluiting door de voorzitter      

Tot aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen leden voordrachten schriftelijk indienen bij 
de secretaris. Elke voordracht van een kandidaat moet ondersteund worden door tenminste 10 stem-
gerechtigde leden en voorzien zijn van een door de kandidaat ondertekende verklaring dat met de 
kandidatuur wordt ingestemd.
    
Leden hebben het recht voorstellen voor de agenda te doen van de algemene ledenvergadering. Zij 
dienen schriftelijk een voorstel in tenminste 1 week voor de algemene ledenvergadering bij het secre-
tariaat van HRR (adres clubgebouw).
Over punten die niet op de agenda zijn geplaatst kan de algemene ledenvergadering wel spreken 
maar geen beslissing nemen. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering, dan kunt u toch 
meestemmen via een volmacht. Maximaal drie volmachten per lid is toegestaan. 
Het complete jaarverslag over het jaar 2009, de notulen van de vorige ALV en de volmachten zijn 
vanaf 30 maart a.s. verkrijgbaar (clubhuis). Op aanvraag kunnen genoemde stukken door het secre-
tariaat worden toegezonden.

Het wordt misschien wat eentonig, die stukjes 
en oproepen in ons mooie clubblad over nieuwe 
barmedewerk(st)ers, maar het is echt nodig!
Afgelopen kwartaal zijn er gelukkig wat nieuwe 
aanmeldingen (welkom en bedankt!) te vieren. Er 
is ook een héel leuke aanmelding / initiatief bij. 
Vanuit de “Gruppe Perdijk” is gemeld dat zij, en 
met name Hein, Bert en Marty, dit jaar een aantal 
bardiensten gaan verzorgen op maandag- en 
donderdagavond, o.a. tijdens de timetrials op 
maandagavond.
Dat is toch een mooi initiatief, zij laten dus zien dat 
er naast dat (marathon)lopen ook plek is om iets 
leuks te regelen vóór en op de club! Ik zou bijna 
zeggen: WIE VOLGT!!!!
Ook mensen die tijdelijk, bijvoorbeeld door een 
blessure, niet kunnen lopen, kunnen op deze 
manier contact houden met de club.
Wij zijn dus nog steeds op zoek naar uitbreiding 
en nieuwe gezichten achter de bar. De lente is 
gestart, altijd een teken van vernieuwing, dus 
waarom niet de stap doen en  ons team van 
barmedewerk(st)ers komen aanvullen?? GOED 
IDEE – DOEN!!
Voor aanmeldingen, zie het barpublicatiebord. 
Eventueel kan het ook via je trainer of neem 
contact op met Willem Maasland, tel. 0653796475, 
e-mail willemmaasland@casema.nl

Namens de barcommissie,
Cees Crielaard

Van de barcommissie

Veelvuldig hoor je van de lopers dat er door de 
regenachtige omstandigheden meer zuurstof 
in de lucht zit. Is dat ook zo? Bijgaand een ant-
woord dat is overgenomen uit de Intermediair 
van 11 februari 2010.

Antwoord
We legden de vraag voor aan thermofysioloog 
professor Hein Daanen van TNO en de Faculteit 
Bewegingswetenschappen van de VU. Hij merkt 
op dat regen meestal juist valt in een lagedruk-
gebied, wat iets minder zuurstof zou geven dan 
een hogedrukgebied. Overigens denkt hij dat 
eventuele verschillen in zuurstofconcentratie in 
de lucht marginale effecten op de zuurstofcon-
centratie in het bloed zullen hebben: het bloed dat 
door de longen gaat, wordt al vrij vroeg volledig 
van zuurstof voorzien. Wat wel relevant is, aldus 
Daanen, is dat regen voor afkoeling zorgt en dat 
duurlopen het best gaat bij lage temperaturen – 
‘lager zelfs nog dan we altijd gedacht hebben’. Zelf 
deed hij onlangs onderzoek tijdens de marathon 
van Eindhoven, waarbij een aantal lopers door een 
regentunnel werd geleid om te zien of de afkoe-
ling de prestatie zou beïnvloeden. ‘Naast afkoeling 
zorgt regen er ook voor dat de slijmvliezen in de 
mond vochtiger zijn. Ook dat is prettig, want bij 
droging van de slijmvliezen spannen de spiertjes in 
de luchtpijp zich aan, wat gepercipieerd wordt als 
een lichte benauwdheid. Koeling van het lichaam 
en de vochtige lucht bij de slijmvliezen kunnen 
mogelijk leiden tot het gevoel dat er bij regen meer 
zuurstof in de lucht zit.’

Zuurstof in de lucht

mailto:redactie@hagueroadrunners.nl
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Midwintermarathon in Apeldoorn
Het is 21 februari en we doen mee aan de 
Midwintermarathon in Apeldoorn. De naam 
van de loop roept vragen op. Was onze winter 
niet begonnen rond 15 december vorig jaar? 
Volgens mij zakte het kwik rond deze tijd onder 
het nulpunt en werd Nederland geconfronteerd 
met, wellicht niet de koudste winter, maar ge-
voelsmatig wel met de langste winter in jaren. 
Het is dan ook een vreemd idee om ruim twee 
maanden later deel te nemen aan een loop met 
de naam Midwintermarathon. Het idee alleen al, 
dat we halverwege zouden zitten, zou je bijna 
doen besluiten om te emigreren naar een ver 
en warm land.

Door Marcel Kamsteeg (groep Frans Perdijk)

Deze loop is zo langzamerhand een traditie 
aan het worden voor de groep Perdijk. Zelf 
ben ik het nog even nagegaan en voor mij 

was het de 5e keer dat ik aan de start stond voor 
de Asselronde over 27,5 km. Met de Asselronde is 
het allemaal begonnen. Inmiddels wordt door een 
aantal van ons ook al voor de 2e keer gelopen op 
de echte Midwintermarathon. Dit jaar werd boven-
dien ook gelopen op de Mini-marathon over 18 
km. Deze afstanden passen prima in het schema 
voor de CPC in maart en de Rotterdam Marathon 
in april.

Zondagochtend om 09:00 uur vertrekken we 
met z’n vieren (Dick van der Klei, Bert van Aller, 
Marcel Kamsteeg en Aleid Pans) uit Den Haag. 
Met de wetenschap dat Marty Messerschmidt al in 
Apeldoorn zit en Gertjan Vierling en Gijs Hesselink 
ook al op weg zijn, spreken we af in de Schouw-
burg Orpheus. Wat ’s-ochtends meteen opvalt, is 
de dichte mist. De temperatuur is fris te noemen, 
maar niet onaangenaam. Inclusief een korte koffie/
tankpauze rijden we 5 kwartier later het parkeerter-
rein van Hotel Apeldoorn op. Met de ervaring van 
vorig jaar is er opnieuw een kamer gereserveerd in 
het hotel. Handig om je even om te kleden en na 
de loop om je op je gemak te douchen. In het hotel 
ben je verzekerd van warm water!

De eerste 5 km in 28 minuten
In de schouwburg treffen we Gertjan en Marty aan. 
Gijs heeft dan inmiddels de eerste kilometers van 

de Mini-marathon er op zitten. Gijs treffen we pas 
na de finish van de Asselronde weer aan en blijkt 
een keurige tijd te hebben gelopen over deze 18 

kilometer.
De startnummers worden opgespeld, de plannen 
worden gesmeed en we besluiten maar naar de 
start te lopen. Inmiddels is het startvak al goed ge-
vuld en staan we dus bijna achter in het startvak. 
Er is nog enige twijfel over het aantal laagjes dat 
we hebben aangetrokken. Is het te weinig, te veel? 
De praktijk zal het uitwijzen, maar de meeste van 
ons hebben 2 shirtjes en een jasje aan. Na de start 
blijkt dat we de wind redelijk mee hebben en na 
een kilometer of drie, gaat het jasje bij de meeste 
al uit. Werd in Orpheus nog gesproken over een 
starttempo van net onder de 6 minuten voor een 
kilometer, de eerste 5 kilometer wordt in 28 mi-
nuten gelopen. Bert heeft dan inmiddels besloten 
om het iets rustiger te doen en loopt in zijn eigen 
tempo een stukje achter ons.

Aangezien Dick, Marty en Aleid voor de hele 
marathon gaan en Gertjan en Marcel voor de 28 
kilometer, vindt een eerste afscheiding plaats rond 
kilometer 16. Tot daar zijn we bij elkaar gebleven. 
Vanaf kilometer 16 verhogen Gertjan en Marcel het 
tempo. De kilometertijd zakt naar 5 minuut 10 en 
we merken dat dit erg makkelijk gaat. Het 21 kilo-
meterpunt wordt gepasseerd in 2 uur. Nog steeds 
gaat het erg makkelijk en het tempo wordt verder 
opgevoerd. De laatste 5 kilometer wordt gelopen 
in een tempo dat uiteindelijk eindigt in 4 minuut 24 
voor een kilometer. Maar goed, dan merken we 
ook wel dat het op is. De 27,5 kilometer wordt ge-
lopen in iets meer dan 2,5 uur. Bert komt binnen in 
een tijd van 2 uur 43 en is daarmee zeer tevreden. 
Voor ons zit het erop. 

Karaktervormend blokje
Dick, Marty en Aleid moeten op het moment dat 
wij finishen nog een blok van ruim 15 kilometer. 
Dit blokje wordt ook wel een karaktervormend 
blokje genoemd. Het aantal deelnemers wordt 
bijna gemillimeterd en je bent dus vooral met jezelf 
bezig. Het drietal loopt nu niet meer naast elkaar, 
maar eerder achter elkaar, waarbij de onderlinge 
afstanden nog wel eens wijzigen. Toch wordt de 
marathon met veel voldoening volbracht. Natuurlijk 
is zo’n inspanning zwaar, maar dat is nauwelijks 
te merken aan ze. Marty beëindigt zijn “training” 
in 4 uur 7 minuten, Dick in 4 uur 12 en Aleid in 4 
uur 14. Een prima prestatie waarbij het zeker niet 
om de tijd ging, maar vooral om kilometers in de 
benen te krijgen.

Pannekoeken tot slot
Terug in het hotel wordt, na een verwarmende 
douche, de bar opgezocht. Pinda’s en wat drank 

zorgen voor de eerste koolhydraten. Een beetje 
napraten hoort daarbij. Vervolgens begeven we 
ons naar een pannenkoekenrestaurant aan de 

rand van Apeldoorn. Ook dit is weer op basis van 
de ervaringen van een eerdere editie. Gezellig 
tafelen, een drankje en een heerlijke pannenkoek 
maakt het compleet. Na 1,5 uur stappen we in 
de auto om de weg naar Den Haag te nemen. 
Inmiddels is het toch gaan regenen. Eenmaal in 
de auto komt het met bakken naar beneden. Dit is 
ons gelukkig bespaard gebleven tijdens de loop. 
Dat is overigens in Apeldoorn wel eens anders 
geweest. Met gezellige muziek op de achtergrond 

(met een lichte voorkeur voor muziek uit de oude 
doos!) rijden we naar Den Haag. Het nummer 
dat mij bij blijft, is het nummer “Everybody wants 

to rule the World”. Een veelzeggende titel voor 
een marathondag. De mensen die de videoclip 
voor ogen hebben, kunnen zich indenken dat dit 
tijdens een autorit zelfs passend te noemen is. De 
verzengende hitte in de videoclip wordt vandaag 
ingenomen door de enorme plensbui, die uit de 
‘hemel’ komt vallen. Bij het binnenrijden van Den 
Haag staat het inmiddels vast, dat we volgend jaar 
weer gaan. Zou het dan nog steeds de Midwinter-
marathon heten?

■ Marcel Kamsteeg

■ Gertjan Vierling loopt 
de 28 kilometer zichtbaar 

makkelijk

■ De meeste van ons 
hebben 2 shirtjes en 
een jasje aan. Na 
de start blijkt dat we 
de wind redelijk mee 
hebben en na een 
kilometer of drie, gaat 
het jasje bij de meeste 
al uit. 
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RESULTATEN HRR 2009
KOSTEN 2008 2009 BATEN 2008 2009

begroot gerealiseerd begroot gerealiseerd

contributie afdracht 15.500 17.000 14.300 contributie 83.800 88.000 84.200

oninbaar 2007 900

inkoop bar-exploitatie 28.600 32.000 33.900 verkoop bar-exploitatie 62.500 60.000 68.500

inkoop kleding 2.400 2.000 700 verkoop kleding 800 2.000 700

clubhuis vast 15.100 17.000 17.300 advertenties 2.100 2.000 2.200

afschrijving clubhuis 3.300 3.300 3.300

afschrijving verbouwing 2.000 900 3.600

clubhuis variabel 19.400 29.000 29.400

afschrijving inventaris 1.900 800 2.000 ZOT 3.900 3.000 1.000

lening Golf Duinzigt
misplaatst

1.000

diverse inkopen 2.000 600 diverse opbrengsten 900 1.000 800

bestuur 3.900 2.000 3.400 kluisjes 800 1.000 900

communicatie 8.100 12.000 13.800 rente 2.300 3.000 4.100

lopen 21.200 30.000 23.500 wedstrijden 200 0 400

bar 2.300 2.000 3.700

evenementen 1.400 1.000 400

CPC-weekend 0 0 500

toev.reserve jub. 2.700 5.000 5.000

bankkosten 300 0 300

Kosten TOTAAL 129.000 157.000 155.700

Resultaat 28.300 3.000 7.100

TOTALEN 157.300 160.000 162.800 TOTALEN 157.300 160.000 162.800

THE HAGUE ROAD RUNNERS
Financieel jaarverslag 2009

Inleiding
Dit is een toelichting op de apart afgedrukte resulta-
tenrekening en balans over 2009. Bedragen zijn op 
€ 100 afgerond. Tabellen met ledentellingen staan 
in het algemene jaarverslag.
Het resultaat over 2009 alsmede de financiële po-
sitie per 31 december zijn ruim positief. Over 2009 
is een positief resultaat geboekt van € 7.100. Dit 
is toegevoegd aan het vrije vermogen, dat hierdoor 
uitkomt op € 140.300.
De solvabiliteitsratio (het percentage, dat het totale 
vermogen uitmaakt van het balanstotaal) bedraagt 
99%.
De liquide middelen komen op totaal € 106.800, 
waarvan het grootste deel thans op de rentemeer-
rekening van de ING staat.

Mee- en tegenvallers t.o.v. de begroting
De meest opvallende worden hieronder vermeld.
De contributie is ca. € 4.000 lager dan begroot, het-
geen onder andere wordt veroorzaakt door een te 
optimistische schatting van het aantal leden. De be-
groting van oktober 2008  was namelijk gebaseerd 
op een geschat totaal ledenaantal van 775 per 31 
december 2009, terwijl het aantal betalende leden 
(incl. donateurs, buiten- en gastleden) in feite 759 
was.
De afdracht aan de Atletiekunie viel om dezelfde 
reden weer mee, nl. ca. € 3.000. Per saldo dus een 
bescheiden tegenvaller van € 1.000.
De basiscontributie over 2009 bedroeg € 119. Het 
netto resultaat (inkomsten minus afdrachten) was 
€ 69.900 (in 2008 € 68.300). Wanbetalers waren er 
in 2009 niet.

Omzet Bar en verschillende inkomsten
De omzet van de bar is met € 68.500 zo'n € 8.500 
hoger dan begroot, grotendeels ten gevolge van de 
diverse jubileumactiviteiten (omzet € 6.000). De in-
koop was uiteraard ook hoger dan de begroting, nl. 
€ 1.900.
Vergeleken met vorig jaar zien we een toename van 
de omzet van 10%; het netto resultaat is gestegen 
van € 33.900 naar € 34.600, maar de marge daalde 
van ruim 54% naar ruim 50%.
De ZOT-opbrengsten vielen € 2.000 tegen door een 
minder grote deelname.
Rente: een meevaller van ruim € 1.000, hoofdzake-
lijk te danken aan een gunstige depositorekening 
(die thans helaas weer beëindigd is).
Het CPC weekend (Texel) had in dit jubileumjaar 
een extra feestelijk tintje, waardoor het niet kosten-
neutraal uitviel.
Clubhuis: de daadwerkelijke uitgaven zijn binnen 
de begroting gebleven.
De afschrijvingen op verbouwingen en inventaris 
waren niet correct begroot in oktober 2008. De wer-
kelijke bedragen kwamen met een totaal van 
€ 8.900 ca. € 4.000 boven de begroting. Meer hier-
over bij de bespreking van de activa op de balans.
De laatste aflossing van € 1.000 van de lening, die 
we 10 jaar geleden van Golf Duinzigt hadden ge-
kregen, stond ten onrechte op de begroting, dus 
valt weer mee.
Bestuurskosten:  deze waren € 500 lager dan vorig 
jaar, ondanks de aanschaf van nieuw briefpapier en 
enveloppen. De begroting was echter te optimis-
tisch.
Communicatie (blad, website): bijna € 2.000 hoger 
dan begroot, hoofdzakelijk ten gevolge van hogere 
drukkosten van het blad, het nieuwe logo en het 
nieuwe introductie/ledenboekje. De verzendkosten 
van het blad (ca. € 3.000) zullen in de toekomst de 
helft lager kunnen door een nieuwe manier van eti-
ketteren en doordat we met ingang van blad 5 de 
verzending op basis van het zgn. periodiekentarief 
laten doen.
Lopen (trainers, TC, opleidingen): € 6.500 lager dan 
begroot. De ruimte voor onkostenvergoedingen en 
opleidingskosten voor de trainers werd niet volledig 
benut.
Al met al is het positieve resultaat van € 7.100 ca. 
€ 4.000 hoger dan begroot.

Balans

ACTIVA
Het clubhuis wordt over 20 jaar met een vast jaar-
lijks bedrag van € 3.300 afgeschreven. Zie ook de 
resultatenrekening. We zijn nu dus ongeveer op de 
helft.

De bestaande verbouwing had aan het 
begin van het jaar een boekwaarde van  
€ 8.500. Nieuwe investeringen waren: radi-
atorkranen € 2.500 (afschrijving in 5 jaar); 
renovatie van de hal € 7.600 (afschrijving 
in 10 jaar); kast vergaderruimte € 1.700 (af-
schrijving in 5 jaar). De totale afschrijving 
op bestaande en nieuwe verbouwingen be-
droeg € 3.600 (zie res. rekening). De boek-
waarde aan het eind van het jaar komt zo-
doende uit op € 16.700. De inventaris had 
bij de start een boekwaarde van € 7.500. 
Er werd aangeschaft:: nieuwe vlaggen  
€ 1.000 (afschrijving in 5 jaar); koffiezetap-
paraat € 600 (afschrijving in 5 jaar). De to-
tale afschrijving bedroeg € 2.000 (zie res. 
rekening). Boekwaarde aan het eind van 
het jaar: € 7.100

PASSIVA
De lening Duinzigt is nu afgelost. Deze 
werd in 1999 bij de aanschaf van het hui-
dige clubhuis afgesloten ten bedrage van  
ƒ 25.000. De reserve jubileum bedroeg aan 
het begin van het jaar € 13.900. Conform de 
begroting is daar een bedrag van € 5.000 aan 
toegevoegd (zie res. rekening). Het beschik-
bare budget nam verder toe dankzij de ver-
koop van buffetkaarten (€ 1.000) en reclamebordjes  
(€ 4.400) tot een totaal van € 24.300. De uitgaven 
bedroegen € 22.500 waarin inbegrepen een gratis 
barbecue in de herfst. Het overblijvende saldo van 
€ 1.800 staat ter beschikking van het volgende ju-
bileum.

Samenvatting en vooruitzichten
Het jaar 2009 is met een ruim positief resultaat af-
gesloten. De vermogenspositie is zelfs zeer gezond 
te noemen. De exploitatie van de bar is in alle op-
zichten bevredigend. De ZOT zorgt voor een welko-

me aanwas van zowel het ledental als de financiën.
Bij de post 'lopen' wordt de ruimte, die er is om de 
beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, in 2010 ze-
ker benut. De samenwerking met de Club van 100 
is in 2009 weer op plezierige wijze hervat. Er wordt 
gewerkt aan een reserve voor uitbreiding van ons 
clubgebouw.

Het bestuur van The Hague Road Runners
Penningmeester Willem van Prooijen. 
April 2010

BALANS HRR 2009
ACTIVA PASSIVA

2009 2008 2009 2008
clubgebouw 31.400 34.600 SCHULDEN

verbouwing 16.700 8.500 lening Duinzigt 0 1.100

inventaris 7.100 7.500

overige schulden 2.400 3.000

voorraad bar 2.000 2.000

voorraad kleding 900 1.600

te ontv. contr. 0 400 VERMOGEN

te ontv. overig 100 4.700

voorschotten 2.500 0

vooruitbetaald 1.000 3.600

reserve mech. ventilatie 19.000 19.000

liquide middelen reserve trainers kleding 5.000 5.000

giro 12.300 reserve jubileum 1.800 13.900

spaarrek 90.000 Vrij vermogen 140.300 133.200
kas 4.500

totaal 106.800 112.300 totaal 166.100 171.100

TOTALEN 168.500 175.200 TOTALEN 168.500 175.200

Vrij vermogen is inclusief resultaat € 7.100 per resultatenrek. 2009
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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

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

Door: Patty Kuiper (groep Ed Zijl)

Blubber, modder en viezigheid. Na alle verhalen 
over cross-wedstrijden, had ik toch moeten weten 
wat me te wachten stond bij m’n eerste cross in 
Boskoop, in november 2009. Maar op je eerste 
cross kun je je eigenlijk niet echt voorbereiden, 

zo bleek wel. Bij aankomst op het startterrein 
leek er nog niets aan de hand. Maar toen nam 
Ed ons mee om in te lopen. Met m’n gloednieuwe 
spikes tot aan mijn kuiten in de modder! Wow, dat 
was wel even schrikken. Maar ook een uitdaging 
natuurlijk! 
Bij een cross-wedstrijd wordt er aan de hand van 
je leeftijd bepaald welke afstand je moet lopen. 
Als vrouw senior moest ik 4,5 km lopen; 3 rondjes 
door bagger, over slootjes en over een echte boe-
renkar. Ik eindigde in 27.59 minuten. Ed liep een 
rondje meer, 6 km, in een tijd van 36.28 minuten 
bij de masters 60+.

Reeuwijk
De tweede cross in Reeuwijk bracht ons veel beter 
weer. Naast dat het niet koud was, kwam zelfs het 

Cross-competie Zuid-Holland Midden

zonnetje ons nog even toejuichen. Het parcours 
was ook anders dan in Boskoop; de start was op 
het strand, met meteen al drie grote zandhopen, 
waar je dus elke ronde over heen moest zien te 
komen. En na het strand kwam je ook nog in de 
modder terecht. We moesten zelfs over wat kleine 
slootjes heen springen. Deze cross vond ik zwaar-

der dan de vorige, maar toch heb ik ‘m lekker 
uitgelopen met een tijd van 24.09 minuten. Ulla de 
Wreede en Joury Kuiper deden dit keer ook mee 
aan de cross.

Gouda
Cross drie in Gouda; de Goudse kaas en stroop-
wafelcross. Vreemde naam, want geen kaas 
gezien, maar wel een stroopwafel gekregen, bij de 
finish. En koud dat het was die dag! En ook hier 
scheen het zonnetje, wat echter leidde tot een let-
terlijk oogverblindend parcours, tussen de bomen. 
Een van mijn concurrentes schakelde zichzelf uit 
met een lelijke val in de twee ronde. Ondanks dat 
ik het tijdens deze cross erg zwaar had, presteer-
de ik een tijd van 21.02 minuten op de 4400 meter. 
Ed won bij de loterij na afloop van de wedstrijd 
zelfs nog een mooie racefiets!

Waddinxeen
In Waddinxveen vond de volgende cross plaats. 
Hier moesten de vrouwen 4650m lopen. Ondanks 
het instabiele, van een ladder gemaakte bruggetje 
over het ijs, een redelijk snel parcours over be-
sneeuwde bospaden en wat grasheuvels. Gelukkig 
heb je met je spikes goed grip op dit soort paden. 
Mijn eindtijd was hier 23.17 minuten. Ondanks de 
snijdende wind en kou een leuke cross!

Alphen aan de Rijn
De cross-competitie eindigde met de Aarcross in 
Alphen aan den Rijn, met een redelijk vlak par-
cours. Minder uitdaging, maar wel vier rondes in 
plaats van drie, dat is mentaal toch nog wel even 
zwaar hoor! Gelukkig kon er aan de eindstand 
niet veel meer veranderen; ik had een tweede 
plaats veroverd over de hele competitie! Met 
Vanessa van Voskuilen op de eerste plek, mocht 
ik het podium op om de beker voor tweede plek bij 
vrouwen senioren te halen. Heel stoer, en trots op 
mijn allereerste beker voor het hardlopen! Louise 
Schrijver (loopster van de groep van Ed uit Voor-
schoten) behaalde de tweede plek bij de vrouwen 
35+, achter Liesbeth Windhorst.

Afgelopen maanden heb ik meegedaan aan de Cross-Competitie van Zuid-Holland Midden, bestaande uit 
5 cross-wedstrijden in Boskoop, Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Alphen aan den Rijn. Het was voor het 
eerst dat ik aan zoiets meedeed, en het leek me leuk er iets over te vertellen in the Hague Road Review, 
om het crossen onder de aandacht te brengen en hopelijk meer lopers enthousiast te maken om volgend 
jaar mee te doen aan deze competitie! 

Het sneeuwt deze morgen, als we rond half 
10 op weg zijn naar Delft. De ontvangst in de 
kantine van AV De Koplopers is gezellig en 
sfeervol. Geen massaliteit, maar klein. Het 
heeft iets intiems. 

Door: Gregor de Graaf

Na een fles water, samen gekeken hoe mijn 
nieuwe speeltje (Garmin Forerunner 310xt) moet 
worden ingesteld op 50min/10km. Het is wederom 
koud en ik ben mijn jasje vergeten. Muts op en 
vaseline op mijn gezicht om even warm te gaan 
lopen. Vlak voor de start wordt omgeroepen dat 
de start van de 10km 5-10min wordt uitgesteld 
omdat de kinderen eerst moeten finishen. Er doen 
3 kinderen mee. Als de eerste in aantocht is, begin 
ik te klappen, waarna de rest volgt. De koppies 
beginnen te stralen, zo vertederend om te zien. 
Geweldig! 

Het als startvak afgezette deel is te klein voor alle 
lopers en nog voordat het startschot valt, zijn de 
eerste lopers al weg. Hier wordt door de omroeper 
nog wel iets over gezegd, maar dat houdt verder 
niemand tegen om door te lopen. We zijn gestart. 
Het eerste deel van het parcours is sneeuwvrij. Ik 
ben weer sneller van start dan wellicht goed voor 
me is. Ik zie op mijn snelheidsmeter 13,4 km/u. 
Aan mijn pols trilt de 310xt dat ik ver binnen mijn 
geplande tijd loop. Houd ik dit vol? 

We waren gewaarschuwd dat het tussen de 2 km 

en 3 km glad zou zijn. Niets te veel gezegd, want 
onder de plat getrapte sneeuw ligt een laag ijs. 
Het tempo gaat bij iedereen wat omlaag. Daarna 
kan ik mijn snelheid weer goed oppakken en kan 
ik een tempo van boven de 12 km/u volhouden. 
Nog steeds trilt er iets aan mijn pols, hoewel niet 
duidelijk is of ik nu sneller of langzamer moet gaan 
lopen om op, of binnen, de 50 minuten te lopen. 
Later hoor ik dat mijn doorkomst van de eerste 
ronde sneller was dan verwacht en dat de aan-
wezige fans hun thee hebben laten staan om mij 
langs te zien komen. Inmiddels zijn de handschoe-
nen uit en de muts vervangen door een scheefzit-
tende hoofdband. 

De tweede ronde voelt vermoeiender. Extra oppas-
sen voor de gladheid. De wandelaars die we pas-
seren, groeten of moedigen ons extra aan. Geen 
afgezet parcours, maar parcours-regelaars die ons 
de weg wijzen. Mijn snelheid zakt terug en mijn 
interne stemmetje zet me aan om het tempo vol te 
houden. Eindtijd nog steeds onder de 50' minuten.

In de laatste twee kilometer is het soms behoorlijk 
knijpen, maar de idee dat ik sneller dan de inge-
stelde tijd loop, lijkt me extra kracht te geven. Het 
rechte stuk naar de finish loop ik mensen voorbij 
die mij eerder voorbij waren gelopen. Ik klamp me 
denkbeeldig vast aan een andere loper. Het gaat 
lukken! In 48’.21” kom ik over de finish. Ik heb een 
PR gelopen, een verbetering met 1’.27”!! Terugkij-
kend, erg tevreden met mijn behaalde resultaat en 
gelukkig niet zo stuk als bij de Laan-loop. 

Een Persoonlijk Record

Dus lopers van HRR, crossen is echt heel 
leuk! Heel anders dan een wegwedstrijd, 
het is veel meer zwoegen en zweten, 
ploeteren door de modder, springen over 
slootjes en plassen, glijden op het ijs, 
maar het komt eigenlijk neer op niet nadenken, 
maar gewoon spikes aan en gaan!

■ Met m’n gloednieuwe spikes tot aan mijn kuiten in de modder!

■ Joury in Reeuwijk

■ Patty in Reeuwijk

■ Geen massaliteit, maar klein. Het heeft iets intiems
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Door: Marty Messerschmidt

Ook dit jaar ging op de eerste zaterdag in ja-
nuari al vroeg de wekker. Ik moest denken aan 
dezelfde dag vijf jaar geleden. Nadat de wekker 
was gegaan riep Jolanda enthousiast: “Wij gaan 
hardlopen”. Het bleek dat ze eind december bij de 
kassa van ’s lands grootste kruidenier voor de ZOT 
was gerekruteerd door Jéjé. Destijds had ik een 
vreselijke hekel aan hardlopen en vond ik zelfs 
een coopertest al veel. Voor de morele support 
ben ik echter meegegaan, met als doel het samen 
lopen van de 10 km tijdens de CPC. Vanwege 
de groepsindeling in afstand en tijd zat ik echter 
voor ik het wist in de 21 km groep. En ben ik, met 
een onderbreking van een half jaar na die CPC in 
2005, blijven lopen en begin 2006 lid geworden 
van de club.
Vorig jaar heb ik mijn certificaat (inderdaad Pieter, 
geen diploma) behaald als assistent trainer recre-
atieve loopgroepen. Mede om eens ervaring op te 
doen als trainer meldde ik mij met dat doel aan bij 
de ZOT-commissie. Een verzoek dat de commissie 
positief ontving en ik mocht voor het eerst toetre-
den tot het gilde der …. Ik wilde hier ‘ZOT-trainers’ 
zeggen, maar dat stuit blijkbaar op weerstand. Be-

stuur en technische commissie schijnen deze term 
te willen reserveren voor mensen die de betreffen-
de cursus met goed gevolg hebben afgelegd. Dus 
ben ik toegetreden tot het gilde der ZOT-coaches. 
Het ritueel van de eerste zaterdag bleek hetzelfde 
als in 2005. Inschrijven, de mogelijkheid om te 
shoppen bij de stand van de sponsor, om half tien 
de aftrap door Jéjé, de warming-up voor de hele 
groep onder leiding van Georgette in park Clingen-
dael en vervolgens een kort rondje door de duinen. 
Dit jaar weer samen met Noortje, in wiens groep ik 
in 2005 zat. 

Organisatie
Als coach krijg je echter meer zicht op de orga-
nisatorische maatregelen die bij de ZOT komen 
kijken. Jéjé had vooraf het draaiboek voor de eer-
ste dag rondgestuurd en de taken verdeeld onder 
de commissieleden en coaches. Ik had de eer met 
Loet, Ruud en Fred buiten te staan blauwbekken 
om het parkeren in goede banen te leiden. Tijdens 
de voorbespreking worden de coaches aan de 
groepen toebedeeld en worden het schema en 
de verdeling van de routes besproken. Omdat de 

nieuwe kleding nog niet gereed was, kregen de 
nieuwe coaches tijdelijk de witte kleding van vorig 
jaar verstrekt. Die kleur paste echter onverwacht 
goed bij een wezenlijk verschil met 2005: het weer. 
Toen ik die ochtend de gordijnen opendeed, zag 
ik tot mijn verrassing een witte wereld. Een mooi 
gezicht, maar ook negatief van invloed op de 
belangstelling tot deelname. 
De tweede zaterdag ging de belangstelling we-
derom gebukt onder de slechte weersomstandig-
heden. Het totaal aantal inschrijvingen blijft nogal 
achter bij voorgaande jaren. De witte kleding werd 
ingeruild voor de nieuwe, flitsend glimmende shirts 
en jacks in clubkleuren. De mogelijkheden om te 
lopen waren deze dag slechter. Was er in de verse 
sneeuw de eerste week nog prima te lopen, op 
de niet gestrooide paden in de duinen was het af 
en toe spekglad, zoals ik zelf mocht ondervinden. 
Na het inlopen dus maar snel de duinen uitge-
vlucht, de fietspaden langs de doorgaande wegen 
op. Een situatie die zich een aantal malen zou 
herhalen.
Ondanks de betekenis van de term ZOT biedt het 
programma ook de mogelijkheid om op donder-
dagavond te komen trainen. Net als in 2005 is de 
animo om daar gebruik van te maken geringer dan 
die op zaterdag. Ook het aantal coaches is kleiner. 
Omdat er niet in verschillende tempogroepen 
getraind wordt, liggen de niveaus verder uit elkaar. 
Zeker bij de wat langere afstanden/tijden, waarbij 
dus geen rondjes rond de kerk worden gelopen, is 
het voor de coaches een uitdaging om de groep bij 
elkaar te houden. Tot op heden met wisselend suc-

De HRR organiseert dit jaar voor de 26e keer het speciale opwerk-
programma voor de City-Pier-City loop, beter bekend als de Zaterdag-
ochtentraining ofwel ZOT. Voor mij heeft deze editie een speciale 
betekenis. Het is een déjà vu met de ZOT, maar dan anders. Dit jaar heb 
ik immers een andere rol, namelijk die van coach. Een verslag van mijn 
ervaringen.

Inleverdata kopij Hot Road 
Review in 2010

Woensdag 5 mei
Woensdag 15 september
Woensdag 17 november

ces. Zeker een blijvend punt van aandacht. 

Nieuwe ervaringen
Voor mij is het leuke van het zijn van ZOT-coach 
de nieuwe ervaringen die ik opdoe. Dat betreft 
zowel kennis, de coaches als de lopers. 
Mijn collega-coaches kende ik veelal alleen van 
gezicht. Tijdens en na de trainingen leer ik niet 
alleen hen ook beter kennen, maar ook geven zij 
mij nieuwe inzichten in loopscholing, loopadviezen, 
routes en warming-up. Alhoewel voor dit laatste 
het weer zich nog niet heeft geleend voor de zon-
negroet die Noortje in 2005 placht te doen…  
Erg nuttig vond ik ook de (bij)scholing reanimatie. 
Als coach word je geacht te weten wat te doen 
als er iets gebeurt. Mijn kennis en ervaring tot 
dusverre bestond uit een in een ver verleden ge-
haald EHBO-diploma en hetgeen ik in mijn militaire 
opleidingen had geleerd. Door een instructeur van 
de reanimatieraad werd dit keer ook het gebruik 
van de automatische externe defibrillator (AED) 
onderwezen. Niet dat we dat apparaat in de 
duinen voorhanden hebben. Natuurlijk was er ook 
aandacht voor het klassieke handwerk, hartmas-
sage en mond-op-mond beademing. Aanleiding 
voor een aantal aanwezigen in het clubhuis om 
Jolanda, die voor langere tijd in het buitenland 
was, te sms’en dat ik met een andere vrouw aan 
het zoenen was…
Meest interessante aan het zijn van ZOT-coach is 
de wijze waarop ik word benaderd. In mijn eigen 
groep ben ik de persoon die waarneemt als de 
trainer niet aanwezig kan zijn. De groepsleden 

ZOT - 2010  Ervaringen van een coach

Kijk ook eens 
op onze website:

www.hagueroadrunners.nl

■ Georgette zegt hoe we het moeten doen en de hele ZOT volgt haar advies
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ZOT 2010
Op verzoek van de nieuwe hoofdredacteur 
zette Annemarie Knottnerus haar ervaringen 
met de ZOT op papier. Een stoer verslag over 
een heftige winterperiode.

Door: Annemarie Knottnerus

Met de meer dan twee uur durende training van 
de vorige dag nog enigszins in de benen, trek ik 
vanmorgen de gordijnen open. Om vervolgens 
te concluderen dat het weer van vandaag er nog 
beroerder uitziet dan dat van gisteren. Het is dus 
geen straf om even achter de computer te kruipen 
en mijn ZOT-ervaringen aan het beeldscherm toe 
te vertrouwen.

In 2006 had ik, nadat ik in 2005 voor het eerst de 
halve marathon tijdens de CPC had gelopen, ook 
al eens de ZOT gevolgd. Ik vond het erg leuk, 
maar mijn tweede halve marathon eindigde een 
paar minuten langzamer dan de eerste. Ik was 
dus niet overtuigd van het effect van huppelpasjes 
en heuvelbestormingen. Vorig jaar schreef mijn 
partner zich in voor de ZOT. In plaats van ons ge-
zamenlijke rondje op zondag, volgde hij nauwge-
zet het trainingsschema van de ZOT. Liep ik hem 
er een jaar eerder voor het eerst tot zijn (onze) 
grote verbazing uit op het Lange Voorhout, vorig 
jaar was hij ineens bijna 10 minuten sneller. Ik had 
mijn roze ZOT-boekje uit 2006 bewaard, verge-
leek dit met zijn boekje uit 2009 en zag dat beide  
trainingsschema’s geen gelijkenissen betroffen. Zo 
besloot ik op 14 maart 2009 mij in te schrijven voor 
de ZOT 2010.

Glad
Op zaterdag 2 januari 2010 sneeuwde het. Vast-
beraden als ik was, sprong ik op de fiets richting 
Groenendaal 11 voor de eerste ZOT-training. 
Met dit weertype had anders geen haar op mijn 
hoofd eraan gedacht te gaan lopen, dus vond ik 
mezelf erg stoer. Zo stoer dat ik ook zondag nog 
wel een rondje wilde maken. Het was glad en op 
sommige plekken erg glad. Blijkbaar was dat de 
ideale omstandigheid om mijn knie te blesseren… 
Een tandje terug was niet genoeg, ik heb zelfs een 
zaterdagtraining ingeruild voor een uurtje spinnen 
in de sportschool. 
Mijn idee om toch vooral te proberen aangeslo-
ten te blijven bij de 21-1 groep heb ik laten varen 
en nu -eind februari- heb ik gelukkig nauwelijks 
meer last van mijn knie. Vele gezellige uurtjes 
met de trainingsgroep en vele goede tips van de 
enthousiaste trainers verder, ben ik er nog niet van 
overtuigd dat mijn PR van 2005 volgende maand 
gaat sneuvelen. De opmerking van een trainer dat 
het anatomisch eigenlijk onmogelijk is hoe ik mij 
door het mulle zand heuvel op voortbeweeg, heb 
ik vooral maar als compliment beschouwd. 
Door de extreme weersomstandigheden waarmee 
we als ZOT’ers de afgelopen tijd zijn geconfron-
teerd, heeft een aantal trainingen noodgedwongen 
in aangepaste vorm plaats moeten vinden. Ook 
door mijn knie heb ik niet het gevoel dat ik er al-
les uit heb kunnen halen wat er mogelijk in heeft 
gezeten. 
Zo besluit ik eind februari 2010 mij in te schrij-
ven voor de ZOT 2011. Uiteraard ijs en weder 
dienende!

lopen allemaal al minimaal enige jaren en qua lo-
pen gaan de gesprekken over het uitwisselen van 
ervaringen en nieuwe kennis. In een ZOT-groep 
ligt dat iets anders. Natuurlijk zijn er, zeker in de 
21 km groep die ik begeleid, lopers die al redelijk 
wat ervaring hebben. Maar ook lopers met geen of 
weinig ervaring. In de ogen van die mensen ben 
ik de expert bij wie ze met hun vragen om advies 
aankomen. Gelukkig kan ik met mijn ervaring en 
opgedane kennis aan die behoefte voldoen. Het 
is nog niet voorgekomen dat ik iets nader op heb 
moeten zoeken. Wel dat ik vooraf mijn cursusboek 
er weer eens bij heb gepakt, onder het motto ‘hoe 
zat het ook alweer’.

Vooral leuk om te zien is ook de motivatie en gre-
tigheid waarmee mensen deelnemen aan de ZOT. 
Er zijn mensen die speciaal voor de ZOT al jaren 
terugkomen. Motivatie van deze groep bestaat uit 
een mix van prestatie en gezelligheid. Sommigen 
worden lid, anderen gaan - al dan niet na de Royal 
Ten - andere leuke dingen doen tot de volgende 
ZOT. Dan is er de groep mensen die voor de 
eerste keer deelnemen. Motivatie voor hen is vaak 
het neerzetten van een prestatie. Voor de coach 

is het de kunst die mensen te laten doseren, lees 
vooral af te remmen, om blessures te voorkomen. 
Tot nu toe - ik schrijf dit twee weken voor de CPC 
- is dat redelijk gelukt. De oogst is een paar kleine 
blessures, waarbij ik mezelf wel verwijten maak 
als ik er te laat achter kom dat iemand problemen 
heeft, terwijl de afslag met de kortere route terug al 
gepasseerd is. Ik hoop dat we met alle deelnemers 
de eindstreep (deelname aan de CPC) halen. 

Conclusie
Terugkijkend kan ik zeggen dat ik heb genoten van 
mijn rol als ZOT-coach. Ik heb nieuwe inzichten 
opgedaan en nieuwe mensen leren kennen. 
Bovendien hoop ik dat ik een bijdrage heb kunnen 
leveren aan het realiseren van het doel van de 
deelnemers om de CPC te kunnen lopen en/of een 
goede tijd neer te zetten. En dat ze het gezellig 
vonden bij de trainingen. Wellicht zo gezellig dat 
ze (alsnog) besluiten om lid te worden van onze 
vereniging. 



Hot Road Review8          CLUBNIEUWS 

Vrijwilligerspas
Echt al een hele lange tijd (een jaar of vier) heb 
ik het voornemen om een stukje te schrijven over 
de vrijwilligerspas. Die ontvang je als je op één of 
andere manier vrijwilligerswerk doet voor de club. 
Dat hoeft niet perse commissiewerk te zijn - ik 
kreeg hem de eerste keer als lid van de commu-
nicatiecommissie - maar je krijgt hem ook als je 
vrijwilliger bent achter de bar, mijn huidige vrijwil-
ligersfunctie.
Maar wat kun je allemaal zoal met die vrijwil-

ligerspas? Ik heb bijvoorbeeld twee keer gratis 
toegang tot de Parade gekregen. Verder krijg je 
met de vrijwilligerspas het tweede kaartje bij de 
Pathé-bioscoop gratis en bij het Filmhuis 1 euro 
korting. Vooral van dat tweede kaartje bij Pathé 
kun je veel plezier hebben, want je gaat toch vaak 
met twee of meer. Daarnaast ontvang je Applaus 
het vrijwilligersblad van HOF. HOF staat voor 
Haagse Organisatie Vrijwilligerswerk (geen idee 
waar die F voor staat ☺). Voor mij is Applaus altijd 
een soort van theatergidsje om ideeën op te doen 

Gezocht
Twee leden voor 
Communicatie-commissie  
Door het vertrek van één van de leden van de Communicatiecommissie zijn wij 
op zoek naar twee HRR-leden om deze commissie te komen versterken. De 
Communicatiecommissie ondersteunt het HRR-bestuur en de andere commissies 
gevraagd en ongevraagd bij alle aspecten die met interne en externe communica-
tie te maken hebben. 

Gewenste eigenschappen / vaardigheden:
• Extravert, mensgericht 
• Communicatief sterk zowel verbaal en non  
 verbaal
• Vlotte pen
• Teamspeler met een hoge “gunfactor”
• Doener
• Oog voor detail
• Liefst professioneel ook (enige) ervaring in de 
 communicatie en met toepassing van moderne 
 communicatiemiddelen
• Hart voor de Hague Road Runners

Tijdsbelasting 
De Communicatiecommissie komt ca. eens in de 6 weken bijeen of zoveel vaker 
als noodzakelijk is. Door onderlinge taakverdeling is de tijdsbelasting hooguit een 
uur(tje) per week. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Leendert Remmelink of Moni-
que Parisius per e-mail: communicatie@hagueroadrunners.nl 

Redactiewisselling
Met ingang van deze uitgave van de Hot Road 
Review kent de redactie een nieuwe echte hoofd-
redacteur. Nadat Hilde Eugelink eind 2008 was 
afgetreden als aanvoerder van het schrijversgilde 
van onze vereniging heeft André Westerhuis de 
functie waargenomen. Het stokje is nu overgedra-
gen aan Marty Messerschmidt. 
Elders op deze pagina treft u een korte terugblik 
van André aan op zijn ervaringen als (hoofd)redac-
teur (a.i.). Vanaf deze plaats wil ik hem hartelijk 
danken voor alle inspanningen die hij zich afgelo-
pen jaren heeft getroost om telkens een attractief 
en leesbaar blad op uw deurmat te laten landen. 
Naar mijn mening met succes! Als redactie zijn 
we blij dat André heeft aangeboden om ook in de 
toekomst vruchten van zijn pen te blijven insturen.
De redactie bestaat nu uit twee leden, Heleen Wa-
genaar en Marty Messerschmidt. Er is ruimte voor 
meer redacteuren. De werkzaamheden bestaan 
vooral uit het redigeren van de aangeleverde kopij 
van de lden. Ook doe je af en toe een interview. 
Ben je betrokken bij de vereniging, beschik je over 

Van / aan de redactie
Toch nog eerder dan ik verwachtte, bood zich een 

nieuwe hoofd-
redacteur aan. 
Marty Messer-
schmidt neemt 
het stokje over. 
Marty is de 
derde echte 
hoofdredac-
teur van de 
Review, ná 
Hellen den 
Dulk en Hilde 
Eugelink. 
Hellen was 

vele jaren de 
drijvende kracht achter ons clubblad en vervolgens 
deed Hilde drie jaar het hoofdredacteurschap. 
Zelf begon ik als vaste schrijver voor de Review, 
waarna ik Hilde tot vorig jaar hielp als redacteur. 
Zo’n zelfde traject lijkt Marty nu te doorlopen. Van 
af en toe eens een stukje, via de regelmatige 
bijdrage doorstromen naar de redactie. Gelukkig 
voor Marty blijft Heleen Wagenaar, voorlopig in elk 

een redelijk 
taalgevoel en 
kun je omgaan 
met tekstver-
werking op 
een PC, dan 
heb je zo 
ongeveer alle 
eigenschap-
pen die voor 
het redac-
teurschap 
nodig zijn. 
Meer informatie kun je bij Marty Mes-
serschmidt en/of Heleen Wagenaar krijgen (redac-
tie@hagueroadrunners.nl).
Los van de redactie blijft de Hot Road Review 
natuurlijk een blad door en voor de leden van onze 
vereniging. Uw bijdragen zijn meer dan welkom.

Marty Messerschmidt
Hoofdredacteur

geval, redacteur, zodat niet al het werk in één keer 
over de schutting wordt gegooid.
Als clubblad is de Review voor en door de leden. 
Dat maakt het clubblad enerzijds leuk om te 
maken en anderzijds elke keer weer een klus om 
te doen. Het moet er niet alleen gelikt uitzien, het 
moet ook te lezen zijn.
Ik vergelijk het maken van het clubblad graag met 
mijn eigen hardlopen. Ik begon met veel progres-
sie. Regelmatig liep ik wedstrijden om die progres-
sie vorm te geven. Maar uiteindelijk komt de sleet 
erin: ik doe nog maar af en toe een wedstrijd 
omdat mijn groep nu eenmaal gaat. Soms denk ik 
wel eens ‘jeetje, alweer naar de club’. Teveel een 
verplichting en te weinig plezier, soms. Zo ging het 
ook met de Review. Dan is het echt tijd om op te 
houden. Fijn dat Marty het overneemt en ook fijn 
dat Heleen in de redactie blijft. Ik kijk uit naar jullie 
eerste nummer: altijd weer spannend. Succes!!!

André Westerhuis

voor voorstellingen. Ik ben al een aantal keer naar 
een voorstelling uit het blad gegaan. Het is ook 
wel lezenswaardig, want ik lees het vaak bijna 
helemaal door. 
Je ziet, er zijn genoeg voordelen te verzinnen bij 
de vrijwilligerspas. Je kunt er nog veel meer mee, 
maar dat moet je zelf maar eens bekijken op www.

hofnet.nl, met onder andere leuke last-minute 
aanbiedingen voor Theater Diligentia op het Lange 
Voorhout of de Appel.
En daar hoef je dus alleen maar eens in de acht 
weken een keer een bardienst voor te draaien. 
Ik hoop dat dit stukje ertoe bijdraagt dat er weer 
een paar leden over de streep worden getrokken 
om broodjes te smeren en vlaflips te maken en die 
’s avonds te verkopen tussen acht en tien, of op 
zaterdagochtend.
Ik zou zeggen, Just do it, en geniet van al je 
pasvoordelen.

Hester van Leeuwen (groep Ed Zijl)
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Van de vrijwilligerscommissie

Even een update van waar we allemaal mee bezig zijn.
Het vrijwilligersbeleidsplan is al voor het grootste gedeelte af. We kiezen er voor het eerst hele-
maal af te maken, het daarna in het bestuur te bespreken, daarna in de BCO en dan op de ALV. 
Het wordt dus in het najaar op de agenda gezet van de ALV.

Er resten Toon en mij nog 2 cursusavonden van de KNAU. Het is een leerzame cursus die ons 
de nodige handvaten biedt voor het maken van het vrijwilligersbeleidsplan. Het is ook leerzaam 
om van gedachten te wisselen met andere clubs uit de regio; dat zijn Sparta, Plantaris en de 
Spartaan.

De vrijwilligerscommissie is ook druk bezig met het voorbereiden van de vrijwilligersdag die 
ergens in juni gehouden zal worden. We proberen er een leuke dag van te maken zonder veel 
vrijwilligers voor deze dag in te hoeven schakelen. Heeft iemand nog suggesties, aarzel dan niet 
mij te mailen: paulien@wijnvoord.demon.nl.

Last but not least, we hebben nu ook een vaste plaats op de website waar altijd het laatste 
nieuws over de vrijwilligers te vinden is.

Namens de vrijwilligerscommissie,
Paulien Wijnvoord

Door: Jolanda Messerschmidt

Dit jaar was ik vastbesloten het trainingsschema 
van trainer Henk Hoogeveen met als eerste doel 
de 5 km van de CPC te volgen. Ik heb mij zelfs 
laten verleiden tot het lopen van crossen, ben als 
enige van de groep aan de start verschenen van 
de Zorg & Zekerheidslopen en daar geconfron-
teerd met hazen die het op het laatste moment 
lieten afweten. Dit alles onder de winterse omstan-
digheden die ik in de inleiding heb genoemd.
Kou en sneeuw halen het echter niet bij de 
omstandigheden aan de andere kant van de 
wereldbol, zijnde de stad Chennai in Zuid-oost 
India. Daar ben ik in de maand februari voor mijn 

werk vier weken verbleven. Op kou kun je kleden, 
alhoewel zelfs met handschoenen mijn vingers 
nog blauw zijn. Tropische temperaturen en een 
slechte infrastructuur zijn echter hindernissen die 
bijna onoverkomelijk zijn.
Zoals bijna elke plaats in de wereld kent Chennai 
wel een lokale hardloopclub. Daarbij aansluiten 
kent echter wel een aantal nadelen. De groep 
bestaat vrijwel uitsluitend uit Indische mannen van 
50+. Voor vrouwen is het not done om in shorts te 
lopen (wellicht kansen voor de producenten van 
hardlooprokjes). En natuurlijk is de tijd waarop de 
training begint ook niet echt enthousiasmerend. 
Vanwege de hoge temperaturen (30+) en de ver-
keersdrukte verzamelen de lopers zich om kwart 
over vier in de ochtend! Als je tot ’s avonds laat 
aan het werk bent is dit dus geen optie.
Ik heb eenmaal getracht toch in de buitenlucht te 
lopen. Om zes uur ’s ochtends met een vrouwelijke 
collega in de buurt van het strand, de enige plek 
waar de verkeerschaos toelaat om nog enigszins 
veilig te lopen. De temperatuur was toen al hoog. 
Van frisse buitenlucht was geen sprake. Het strand 
wordt als openbaar toilet gebruikt, zodat het enorm 
stinkt. Gelet op de vele starende blikken blijkt 
bovendien een lange blonde vrouw in hardloopkle-
ding een bezienswaardigheid. Door deze ervaring 
heb ik dus het lopen in de buitenlucht beperkt tot 
dit ene half uurtje.

De omstandigheden veroordelen me dus ouder-
wets tot een verblijf in bedompte fitnessruimte en 
de bijbehorende loopband. Gewapend met een 
digitale versie van het trainingsschema van Henk 
heb ik daar echter hard proberen te trainen. De 
openingstijden (07.00 – 21.00 uur) beperkten dit 
vanwege de drukke werkdagen weliswaar tot het 
weekend. Maar dan deed ik ook de training van 
zowel de donderdag als de zaterdag. Compleet 
met gebruik van de knoppen interval en heuveltrai-
ning op het apparaat.
70 minuten duurloop de loopband is echter wel 
héél saai. Enige afleiding bestond uit een klein 
schermpje waar ik op kon kijken naar de olympi-
sche spelen (toch nog een binding met het koude 

weer), Baywatch Hawaii en tien jaar oude afleve-
ringen van Friends. Heel wat anders dan Meyen-
del! Gelukkig werd ik mentaal gesteund door man 
en coach via mail en sms. Een extra stimulans om 
toch door te zetten.
Enige voordeel van de fitnessruimte in het hotel 

Training onder moeilijke omstandigheden
Nederland is de eerste maanden van 2010 in de ban van het winterse 
weer. Dat verstoort de zorgvuldig door de trainers opgestelde 
programma’s. Waar hier sneeuw en gladheid de spelbreker zijn, hinderen 
elders in de wereld andere oorzaken het trainingsritme. Verslag van een 
poging in India het schema te volgen.

is de verfrissende duik in het zwembad na afloop; 
hier dus wel een douche na afloop van de training! 
Om vervolgens bij te kunnen komen aan de rand 
van dit zwembad met een lekkere cocktail.

Henk, heel hartelijk dank voor de coaching. En 
het resultaat? Dat moet 14 maart duidelijk zijn 
geworden.

■ Tempelcomplex in Mallapuram

■ Hindoe-tempel 
in Chennai
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Door: Marcel den Dulk, Sdu Royal Ten 

Na de afsluiting van de Olympische Winterspelen, 
zijn de sporters in Haarlem gehuldigd.
Fantastische resultaten maar ook diepe dalen 
hebben de spelen gekend. Stiekem hoopte ik 
nog dat de eerste huldiging in Den Haag zou zijn 
maar nee. Den Haag manifesteert zich altijd als 
een enorme sportstad en wil zelfs de Olympische 
zomerspelen naar zich toe halen.
Een beleid waar wij als hardlopers achter zouden 
moeten staan, ondersteunen en uitdragen.
In dat kader zou je verwachten dat wanneer een 
vereniging een hardloopwedstrijd organiseert, de 
gemeente in ieder geval steun verleent.
Nu lijkt de weg die het bestuur van de Sdu Royal 
Ten bewandelt wel een beetje op die van de afge-
lopen spelen. Na veel jaren hebben we eindelijk 
een grote sponsor en een beetje ruimer budget, 
krijgen wij met geen mogelijkheid een vergun-
ning om te starten bij de sponsor voor deur op de 
Prinses Beatrixlaan.
Den Haag de sportstad vindt het maar niets, dat er 
drie uur lang een sportevenement aan de gang is 
waarbij de bereikbaarheid van het Beatrixkwartier 
in het gedrang komt.
Toegegeven, het is nodig wegen af te sluiten, 
omleidingen te maken en af en toe zullen auto`s 
er niet door kunnen. Maar voor hulpverlenings-
voertuigen maken we speciale plannen en routes. 
Overleg met HTM en Veoila die met een aantal 
bussen door het wedstrijdgebied moeten rijden, 

levert altijd wel een route op die door alle partijen 
wordt aanvaard.

Gebiedsmanagement van het Beatrixkwartier ziet 
ons graag komen om het gebeid te promoten. Het 

is dan ook heel wrang dat er vanuit de gemeente 
heel weinig behulpzaamheid is om deze wedstrijd-
vergunning af te geven. Er wordt op een eenvou-
dige wijze gewoon een negatief advies gegeven, 
zonder dat er overleg kan worden gepleegd. 
Hierdoor bekruipt mij het gevoel dat de slogan Den 
Haag sportstad een loze kreet is en dat de Olympi-
sche spelen hier altijd een droom zullen blijven.
Nou hoop ik dat onze droom van een mooie wed-
strijd wel uit zal gaan komen, want we geven niet 
op. Opnieuw gaan wij proberen het gesprek op 
gang te brengen, hoe wij dan wel een vergunning 
kunnen krijgen. Dat dit ons in een lastige positie 
brengt, kunt u wel begrijpen.
De onzekerheid waar en hoe we kunnen star-
ten zorgt ervoor dat we niet aan onze geplande 
voorbereidingen kunnen beginnen. Toch zullen we 
veel zaken al moeten regelen en bestellen omdat 
dit niet op het laatste moment kan. Startnummers, 
verkeersregelaars, hekken, auto`s, bussen etc. het 
moet nu al besteld worden. Ook onze sponsor de 
Sdu volgt de zaken met argusogen, want zonder 
vergunning geen wedstrijd en zonder wedstrijd 
geen sponsoring.

Hierdoor kunnen wij ook nog niet exact aange-
ven waar de start zal zijn, zelf hoop ik dat we het 
nog steeds voor elkaar kunnen krijgen om op de 
Beatrixlaan te starten.
In ieder geval gaan we ergens starten al is het op 
het strand van Scheveningen. De datum staat ook 
vast die is 30 mei.
Wat ik dan dit jaar wil vragen is natuurlijk of u zich 

wilt opgeven als vrijwilliger. Dit jaar kunnen we 
best een meevaller gebruiken en het zou zo mooi 
zijn als in no time onze vrijwilligerslijst vol zou zijn.
Wij doen ons best om Den Haag nog een beetje 
sportstad te laten lijken, maar dat kan niet zonder 

Sdu Royal Ten editie 2010

uw hulp. Opgeven kan via het bijvoegde formulier 
bij dit clubblad, of nog makkelijk per email via onze 
site www.sduroyalten.nl 
Ook zal er een inschrijflijst komen te hangen in het 
clubhuis. Herman van der Stijl is onze vrijwilligers-

coördinator. Je kan hem natuurlijk ook persoonlijk 
benaderen voor informatie of vragen.
Ik reken op u en zie u allen op 30 mei als wij de 
14e editie van de Sdu Royal Ten tot een groot 
lopersfeest gaan maken.

De organisatie van de Sdu Royal Ten, een van de top evenementen van 
onze vereniging, is nog steeds niet zeker. De gemeente Den Haag heeft 
een negatief advies afgegeven op onze vergunningaanvraag.
Het probleem is de afsluiting van een paar uur van de Beatrixlaan op 30 
mei. Zowel sponsor als HRR stellen alles in het werk om de loop toch 
door te laten gaan.

Door: Willem van Prooijen

Ten tijde van het schrijven van deze bijdrage 
stromen de contributies nog binnen. Sommigen 
hebben daar wel even een herinnering voor nodig 
gehad, maar ja, je kunt niet met alles even snel 
zijn.
Verreweg de meeste leden beschikken over 
e-mail; naar de rest en ook naar degenen wier e-
mailadres niet bij ons bekend is, gaat de rekening 
per post. Mocht je helemaal niets hebben gekre-
gen, zou je dan contact met mij willen opnemen? 
Mijn streven is natuurlijk om op de komende ver-
gadering in april te kunnen meedelen dat iedereen 
heeft betaald!
Een aanhoudend punt van zorg is het up-to-date 
houden van het ledenbestand. Met enige regel-
maat stuur ik de trainers lijsten van hun groepsle-
den. Op die manier kunnen van de meeste leden 
de gegevens direct worden gecontroleerd; check 

zèlf bij je trainer of alles nog klopt! En zoals altijd 
geldt het dringende verzoek: mail wijzigingen van 
je (e-mail) adres, telefoon, etc. zo spoedig mogelijk 
naar ledenadministratie@hagueroadrunners.nl. 
Ik geef het voor je door aan de Atletiekunie.

Recente afmeldingen:

• Winette van der Flier
• Susan Irene Miedema 

Aanmeldingen:
• Maarten van Zanen
• Floor Bohemen
• Rjimke Vries-Sanders
• Dorijn Hertroijs
• Johan Baukema
• Marieke van der Wilk

Van de ledenadministratie

■ Ook dit jaar zijn 
er veel vrijwilligers 
nodig

■ De geplande startplek aan de Beatrixlaan voo het Sdu-kantoor kan waarschijnlijk niet doorgaan
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UITSLAGEN
UITSLAGEN WEG

Gouwebos Cross, Waddinxveen, 4650 m, 16-1-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 JngB 0:18:04 Schum, Frank (R'dam Atletiek)
4 JngB 0:23:16 Kuiper, Joury
1 VSE 0:23:17 Kuiper, Patty
    
Gouwebos Cross, Waddinxveen, 7750 m, 16-1-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M60 0:33:14 Vrielink, Bertus (De Veenlopers)
5 M60 0:38:58 Zijl, Ed
    
1e Halve van Maassluis, Maassluis, 21,1 m, 17-1-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M40 1:11:36 Kwist, Patrick (R'dam Atletiek)
1 M50 1:21:25 Vlaar, Nico (PAC)
2 M50 1:24:58 Post, Steven
    
Puinduinrun 3,5km, Den Haag, 3500 m, 24-1-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:11:59 Marrewijk van, Sjoerd (Kwintsheul)
1 Vrec 0:15:54 Es van, Corinde (Rotterdam)
5 Vrec 0:16:52 Walraven, Nadia
27 Vrec 0:31:39 Zijl van, Heidi
    
Puinduinrun 7 km, Den Haag, 7000 m, 24-1-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:25:01 Groen, Gijs (Den Haag)
39 Mrec 0:31:39 Hesselink, Gijs 
14 Mrec 0:36:06 Zijl, Ed
26 Mrec 0:38:57 Kuiper, Joury
    
Puinduinrun 10,5 km, Den Haag, 10500 m, 24-1-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:34:59 Poesiat, Thomas ('s-Gravenzande)
15 Man 0:44:53 Kanselaar, Wouter
21 Man 0:45:18 Mientjes, Marcel
45 Man 0:48:26 Stijl van der, Herman
58 Man 0:50:17 Jong de, Stefan
5 Vrouw 0:51:32 Leslie, Judy
133 Man 1:01:13 Pijpers, Rein
146 Man 1:05:39 Coster, Jaco
    
Trèfle à 4 feuilles (Trefle 2), Olne(B), 23000 m, 
21-1-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:42:15 Bodart, Rodolphe(-)
1 Mvet2 2:01:02 Six, Jan Willem
16 MSE 2:05:51 Smit, Pascal
18 MSE 2:08:44 Kneefel, Floris
5 Mvet2 2:09:59 Terlouw, Hans
    
Trèfle à 4 feuilles (Trefle 4), Olne(B), 42100 m, 
21-1-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 3:09:30 Pierron, Olivier(-)
16 Mvet1 4:12:53 Karelse, Jaap
    
Clingendaelcross kort, Den Haag, 4900 m, 31-1-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:15:09 Groen, Gijs  (Haag Atletiek)
3 Mrec 0:18:06 Kanselaar, Wouter
4 Mrec 0:18:10 Beekhuizen, Albert
5 Mrec 0:18:25 Wevers, Jeroen
1 Vrec 0:18:34 Buffart, Laurien (Phanos)
7 Mrec 0:18:49 Claessens, Stefan
9 Mrec 0:19:35 Bals ter, Boris
4 Vrec 0:20:49 Walraven, Nadia
12 Mrec 0:23:10 Kuiper, Joury
5 Vrec 0:23:11 Kuiper, Patty
7 Vrec 0:24:01 Stel, Veronica
10 Vrec 0:31:20 Messerschmidt, Jolanda
11 Vrec 0:31:44 Dreves, Hanneke
    
Clingendaelcross lang, Den Haag, 7200 m, 31-1-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:21:53 Poesiat, Thomas (Lexgroep)
1 M45 0:23:22 Brouwer de Koning,Tim 
   (Leiden Atletiek)
1 M35 0:23:36 Klein, Maarten (Sparta)
1 M55 0:25:06 Buys, Ad (Phoenix)
3 M45 0:25:16 Leeuwen van, Pierre
3 M35 0:25:36 Silvius, Roché
4 M45 0:25:41 Graaf de, Willem
10 MSE 0:26:45 Redegeld, Huub
6 M45 0:26:55 Timmermans, Theo
7 M45 0:27:06 Six, Jan Willem
7 M35 0:27:08 Kneefel, Floris
9 M45 0:27:18 Kempkes, Peter
8 M35 0:27:20 Terlouw, Hans
1 V35 0:27:42 Rijn van, Claudia (Leiden Atletiek)
15 M45 0:28:37 Leeuwen van, Peter
12 M35 0:28:41 Smit, Pascal
13 MSE 0:28:59 Jong de, Stefan
4 M55 0:29:19 Stijl van der, Herman
5 M55 0:29:33 Schaap, Zier
19 M45 0:29:41 Boorsma, Piet
15 M35 0:29:47 Dijkhoff, Xander
20 M45 0:29:52 Mullekes, Henk
16 M35 0:30:36 Berg van den, Alex
18 M35 0:30:56 Wijnands, Jaap
26 M45 0:31:05 Jong de, Auke
3 V35 0:31:22 Berg van den, Sandra
11 M55 0:31:26 Merx, Jacques
1 V45 0:31:34 Koornneef, Elleke (De Koplopers)
22 M35 0:31:53 Franken, Niels
33 M45 0:31:58 Ferroni, Francesco
14 M55 0:32:03 Slijpen, Paul

34 M45 0:32:05 Messerschmidt, Marty
3 V45 0:32:47 Hoekstra, Margriet
20 M55 0:33:07 Rip, Cees
1 VSE 0:33:25 Gijzen, Cynthia (Haag Atletiek)
7 V35 0:33:29 Wreede de, Ulla
23 M55 0:33:50 Zijl, Ed
24 M55 0:33:55 Claessens, Jean
43 M45 0:36:10 Wisse, Peter
46 M45 0:36:38 Dunn, Mike
8 VSE 0:41:25 Wilk van der, Marieke
9 VSE 0:41:26 Osendarp, Marjan
    
Corus cross (kort), Castricum, 7200 m, 7-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mjun 0:25:30 Poel, Ronald (DEM)
1 V35 0:28:57 Arkenbout, Monique (AV Castricum)
10 V35 0:32:25 Berg van den, Sandra
    
Corus cross, Castricum, 11200 m, 7-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:37:44 Smith, Sullivan (Phanos)
1 M50+ 0:42:12 Burger, Peter (AV Castricum)
1 M45 0:42:18 Hoogervorst, Martin(Loopgroep PK)
8 M45 0:45:06 Mientjes, Marcel
14 MSE 0:46:35 Roodakker, Eddy
41 M50+ 0:48:22 Leeuwen van, Peter
17 M50+ 0:52:09 Merx, Jacques
23 M45 0:59:55 Remmelink, Leendert
41 M50+ 1:05:35 Kerklaan, Eric
    
Corus cross (lang), Castricum, 16100 m, 7-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:00:09 Bader, Hans (NOVA)
1 VSE 1:11:16 Linschooten, Jolanda (Recreanten)
46 MSE 1:22:34 Messerschmidt, Marty
6 VSE 1:26:56 Straetemans, Masja
    
Aarcross, Alphen a/d Rijn, 4500 m, 6-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 VSE 0:22:45 Voskuilen v. Vanessa (AAV'47)
2 VSE 0:25:46 Kuiper, Patty
    
Aarcross, Alphen a/d Rijn, 7750 m, 6-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M60 0:33:41 Vrielink, Bertus (de Veenlopers)
4 M60 0:39:14 Zijl, Ed
    
ZOT-Testloop 5 km, Den Haag, 5000 m, 6-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Rec 0:23:55 Selles, Robert Gerard (ZOT)
2 Rec 0:24:13 Koster, Hetty (ZOT)
3 Rec 0:24:44 Rijkens-Bijloos, Eliane (ZOT)
4 Rec 0:27:43 Es van, Ingrid (ZOT)
5 Rec 0:27:43 Molijn, Ron (ZOT)
6 Rec 0:28:00 Goozen van, Boukje (ZOT)
7 Rec 0:28:00 Veldhuisen v.Marianne (ZOT)
8 Rec 0:28:00 Wensveen, Maud (ZOT)
10 Rec 0:28:18 Poirters, Dorien (ZOT)
9 Rec 0:28:18 Breedijk, André (ZOT)
11 Rec 0:29:00 Chen, Emilie (ZOT)
12 Rec 0:29:00 Keuning, Sarah (ZOT)
13 Rec 0:29:16 Vleming, Gerry Anne (ZOT)
14 Rec 0:29:58 Nijland, Ronald (ZOT)
15 Rec 0:30:00 Boers, Elles (ZOT)
16 Rec 0:30:00 Broek v. d. Danielle (ZOT)
17 Rec 0:31:49 Lamsvelt, Cathelijne (ZOT)
18 Rec 0:32:10 Kneepkens, Ernestine (ZOT)
19 Rec 0:32:21 Cohen Jehoram, Susan (ZOT)
20 Rec 0:33:33 Groot de, Veronique (ZOT)
21 Rec 0:33:39 Baldwin, Héloise (ZOT)
22 Rec 0:34:00 Heijs, Mariska (ZOT)
23 Rec 0:34:00 Timmer, Margot (ZOT)
24 Rec 0:34:40 Driessen, Laurens  (ZOT)

ZOT-Testloop 10 km, Den Haag, 10000 m, 6-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Rec 0:37:18 Duivesteijn, Ton (ZOT)
3 Rec 0:40:41 Nottrot, Henk (ZOT)
2 Rec 0:40:41 Hillenga, Jack (ZOT)
4 Rec 0:40:49 Kamphuis, Anne-Marie (ZOT)
5 Rec 0:42:38 Kindt, Norman (ZOT)
6 Rec 0:43:04 Brongers, Debbie (ZOT)
7 Rec 0:43:20 Spel, Susan (ZOT)
8 Rec 0:43:21 Rohof, Ingrid (ZOT)
9 Rec 0:45:42 Roeleveld, Marco (ZOT)
13 Rec 0:46:20 Nottrot, Liset (ZOT)
10 Rec 0:46:20 Spronsen van, Marcus (ZOT)
11 Rec 0:46:48 Duivestein, Mariël (ZOT)
12 Rec 0:46:50 Minis, Catherine (ZOT)
14 Rec 0:47:25 Kamps, Michèle (ZOT)
15 Rec 0:47:50 Spruyt, Leonie (ZOT)
16 Rec 0:48:20 Alkemade, Jolanda (ZOT)
17 Rec 0:48:28 Minjer de, Paul (ZOT)
18 Rec 0:48:51 Ton, Astrid (ZOT)
19 Rec 0:52:24 Kramer-Buskens, Jolette (ZOT)
20 Rec 0:55:42 Mangana, Eugenia (ZOT)

ZOT-Testloop 15 km, Den Haag, 15000 m, 6-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Rec 1:05:11 Rogers, Jean (ZOT)
2 Rec 1:08:28 Dumoulin, Cyril (ZOT)
3 Rec 1:10:26 Verwer, Jos (ZOT)
4 Rec 1:10:26 Schie van, Maurice
5 Rec 1:12:07 Pegels, Paul (ZOT)
6 Rec 1:13:22 Vissers, Elwin (ZOT)
7 Rec 1:13:50 Adriaans, Carel
8 Rec 1:14:52 Dokman, André (ZOT)
10 Rec 1:15:45 Golhashem, Ali
9 Rec 1:15:45 Kremer, Paul (ZOT)
11 Rec 1:20:50 Boogers, Alexander (ZOT)
12 Rec 1:21:12 Verhoeven, Jan (ZOT)
13 Rec 1:24:50 Arbouw, Frances
14 Rec 1:25:00 Breugom, Henk
15 Rec 1:25:00 Geest van der, Thea
16 Rec 1:25:35 Knottnerus, Annemarie (ZOT)

17 Rec 1:27:17 Rypma, Veerle
18 Rec 1:28:31 Wezel van, Roeland (ZOT)
19 Rec 1:28:38 Vermeulen, Erwin (ZOT)
20 Rec 1:31:35 Kruijskamp, Nico (ZOT)
22 Rec 1:35:11 Verwer, Jorden (ZOT)
21 Rec 1:35:11 Kranendonk, Reinier (ZOT)
23 Rec 1:36:25 Jonge de, Kees (ZOT)
24 Rec 1:42:06 Charité, Wim (ZOT)
25 Rec 1:42:33 Dijkhuizen, Monique (ZOT)
26 Rec 1:43:57 Verwer, John (ZOT)
    
Kopjesloop 1 van de 4, Delft, 5000 m, 14-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Rec 0:22:45 Egmond van, Lion(-)
14 Rec 0:23:42 Kuiper, Joury
47 Rec 0:30:30 Cranenburgh van, Els
    
Kopjesloop 1 van de 4, Delft, 10000 m, 14-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:32:24 Bonnes, Jeroen (Sparta)
1 M45 0:36:43 Graaf de, Willem
2 M45 0:38:21 Six, Jan Willem
3 MSE 0:38:26 Kanselaar, Wouter
4 M45 0:39:14 Kempkes, Peter
4 MSE 0:40:34 Dijksterhuis, Gerwin
5 MSE 0:40:41 Jong de, Stefan
7 M45 0:40:47 Leeuwen van, Peter
1 M55 0:40:55 Stijl van der, Herman
2 M55 0:41:37 Schaap, Zier
3 M55 0:43:33 Merx, Jacques
1 V35 0:44:00 Velders, Linda (Sparta)
6 M55 0:44:50 Prooijen van, Willem
1 VSE 0:45:31 Kuiper, Patty
7 M55 0:46:05 Heijningen van, Frank
8 M55 0:46:10 Luteijn, Izaak
3 V35 0:46:35 Wreede de, Ulla
17 M45 0:46:53 Roo de, Charles
11 M55 0:47:44 Breugom, Henk
20 M45 0:48:22 Graaf de, Gregor
1 V45 0:48:49 Michels, Ank (Haag Atletiek)
2 V45 0:49:16 Hoekstra, Margriet
12 M55 0:49:38 Dijk van, Jaap
5 V35 0:49:40 Raalte van, Anne
22 M45 0:52:12 Aller van, Bert
6 V45 0:57:30 Hazenbroek, Ellen
    
Groet uit Schoorl, Schoorl, 30000 m, 14-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:37:12 Sanders, Erik (Nijmegen Atletiek)
1 M40 1:44:42 Schramada, Arthur (Cifla)
128 M40 2:46:22 Wissenburg, Ruud
    
Duinrellcross, Wassenaar, 8000 m, 14-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Master 0:30:59 Troost van, Pascal (Haag Atletiek)
1 Master 0:32:15 Brouwer de Koning, Tim 
   (Leiden Atletiek)
28 Master 0:46:48 Wisse, Peter
    
Minimarathon, Apeldoorn, 18500 m, 21-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:59:45 Brontsema, Jelte (Phanos)
879 Mrec 1:39:38 Hesselink, Gijs 
    
Asselronde, Apeldoorn, 27500 m, 21-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 1:29:52 Gielen, Marco (Nederland)
1 Vrec 1:52:42 Dute, Mariska (Loopgroep PK)
435 Mrec 2:17:38 Aarts, Dennis
62 Vrec 2:21:21 Straetemans, Masja
625 Vrec 2:23:56 Taal, Maarten
600 Vrec 2:24:05 Nieuwenhuizen van, Evert
835 Vrec 2:32:50 Vierling, Gertjan
988 Vrec 2:44:02 Aller van, Bert
    
Midwintermarathon, Apeldoorn, 42195 m, 21-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 2:27:23 Brydl, Pavel(-)
753 Mrec 2:28:28 Koot, Jos
1 M45 2:40:48 Kolich, Rosta(-)
1 V35 2:52:44 Kaminkova, Petra(-)
1 VSE 2:56:18 Kocianova, Jirina(-)
1 V40 2:57:47 Kalter, Irene(Daventria)
80 M45 4:07:10 Messerschmidt, Marty
81 M45 4:11:15 Klei van der, Dick

23 V45 4:14:37 Jahn, Sigrid
7 VSE 4:14:40 Pans, Aleid
    
Roadrunnersloop Z&Z-3k, Leiden, 5000 m, 28-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:15:40 Poesiat, Thomas (Haag Atletiek)
1 M15- 0:18:19 Grannetia, Simon (AV De Spartaan)
7 Mrec 0:18:20 Heiningen van, Erik
8 Mrec 0:18:29 Koot, Jeroen
9 Mrec 0:18:35 Kanselaar, Wouter
1 Vrec 0:19:30 Schmidt, Silke (Leiden)
12 Mrec 0:19:39 Beekhuizen, Albert
14 Mrec 0:19:43 Claessens, Stefan
19 Mrec 0:20:51 Bals ter, Boris
20 Mrec 0:21:04 Rutten, Walter
2 Vrec 0:21:10 Berg van den, Sandra
4 Vrec 0:21:38 Walraven, Nadia
24 Mrec 0:21:42 Waardt de, Huig
25 Mrec 0:21:44 Ferroni, Francesco
26 Mrec 0:21:54 Baukema, Johan
28 Mrec 0:22:09 Hofschreuder, Ronald
8 M15- 0:22:20 Kuiper, Joury
29 Mrec 0:22:21 Franken, Niels
6 Vrec 0:22:50 Kuiper, Patty
30 Vrec 0:22:53 Luteijn, Izaak
32 Mrec 0:23:05 Claessens, Jean
36 Mrec 0:23:49 Zijl, Ed
40 Mrec 0:24:09 Schoemaker, Ruud 
41 Vrec 0:24:13 Ham van der, Hans
12 Vrec 0:24:31 Raalte van, Anne
46 Vrec 0:25:18 Lende van der, Dries
15 Vrec 0:25:28 Groot de, Viviane
51 Mrec 0:25:37 Dunn, Mike
53 Mrec 0:25:42 Graauw de, Toon
19 Vrec 0:26:04 Meijer, Else
21 Vrec 0:26:53 Claessens, Marleen
22 Vrec 0:26:54 Whyte, Pauline
62 Vrec 0:27:10 Noordman, Ruud
27 Vrec 0:27:59 Hoornweg, Nicole
32 Vre 0:28:19 Kuiper, Sylvia
49 Vrec 0:30:46 Cranenburgh van, Els
    
Roadrunnersloop Z&Z-3m, Leiden, 10000 m, 28-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
19 M35 0:24:07 Berg van den, Alex
1 M35 0:33:06 Kanfaoui, Said (AV Gouda)
1 MSE 0:33:42 Solleveld, Mart (AV Olympus'70)
1 VSE 0:35:47 Marrewijk van, Lindsay
   (Haag Atletiek)
5 MSE 0:36:26 Redegeld, Huub
1 M55 0:39:24 Hoorn van der, Martien
   (AV De Spartaan)
21 MSE 0:42:30 Redegeld, Martijn
1 V55 0:48:54 Oostveen-Vrolijk van, Atie (AKU)
10 V45 0:50:11 Stel, Veronica
57 M55 0:55:33 Wijnants, John
23 V45 0:55:45 Borsboom, Ronneke
34 V45 0:57:15 Meer van der, Yvon
9 V55 0:58:56 Wijnants, Arien
    
Roadrunnersloop Z&Z-3l, Leiden, 15200 m, 28-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 0:51:48 Kuijer de, Oskar (Leiden Atletiek)
1 M35 0:51:48 Klein, Pieter (LVA Plantaris)
1 MSE 0:52:33 Woerden, Michael (De Veenlopers)
1 M45 0:57:31 Noordsij, Arie (NSL)
1 M55 0:57:49 Hoogers, Paul (AKU)
2 MSE 1:00:24 Roodakker, Eddy
10 M45 1:01:25 Post, Steven
1 VSE 1:03:42 Boer de, Hanneke 
   (De Zijl-LGB Triathlon)
1 V35 1:05:52 Versteeg, Karin (AKU)
1 V45 1:06:26 Hartman, Esther  (Haag Atletiek)
30 M35 1:13:15 Rensen, Nando
15 M55 1:13:17 Slijpen, Paul
55 M45 1:17:21 Roo de, Charles
6 V45 1:19:01 Geest van der, Thea
15 V45 1:24:03 Wijnvoord, Paulien
19 V45 1:31:14 Duijser, Sandra
13 V35 1:31:54 Vlasblom, Arianne
    
Polderloop, Hazerswoude, 5000 m, 28-2-2010
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:17:39 Timmermans, Theo

LOOP KALENDER
2010

Arpil
11 april Marathon Rotterdam

25 april Noordwijkerhout (Zorg en Zekerheid)

Mei
2 mei Uithoorn (Zorg en Zekerheid)

13 mei Gouden Tenloop Delft

16 mei Leiden

30 mei Sdu Royal Ten

Juni
7 juni Tweede Timetrial

Augustus
23 augustus Derde Timetrial
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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  
Marty Messerschmidt   06 22976142
          marty.messerschmidt@xs4all.nl
Heleen Wagenaar  joopheleen@kpnplanet.nl 

Hot Road Review

De Clingendaelcross

Wijzigingen in de vitrine met de besten aller tijden   door Izaak Luteijn

In de maanden januari en februari 2010 zijn geen prestaties geleverd,die in aanmerking komen voor een plaats in de vitrine.  Er is wel een wijziging in de 
vitrine te melden, die ik in de vorige uitgave over het hoofd heb gezien. Evenals de vorige keer zijn alle prestaties weer geleverd in leeftijdscategoriën 45 jaar 
en ouder.

15 km weg:
• Henk Breugom heeft op 6 december in Lisse de 15 km gelopen in 1:10:19. Hiermee neemt hij in de categorie  
 M65 de eerste plaats over van Jan Nieuwenburg, die op 2 december 2007 in Lisse 1:13:18 liep.


