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Van de redactie

Cover
In de komende nummers van de Hot Road 

Review gaan we op onze cover en in onze 
reportage niet meer een loopdiscipline maar 
een loopgroep centraal zetten. We beginnen 
met de groep van Ed Reinicke. Enorme dank 
aan onze topfotograaf Gerard Wessel, die 
de altijd prachtige coverfoto maakt. Met 
de keuze voor trainingsgroepen kunnen we 
voorlopig vooruit. Er zijn er genoeg.

Tsja... het was me een zomer wel. Het ene 
moment werden de trainingen afgelast 
wegens hitte, het andere moment werd 
een gedeelte van het clubterrein afgesloten 
wegens een herfstachtige zomerstorm met 
veel omgevallen bomen. Zou het iets te 
maken hebben met klimaatverandering? 
Over klimaat gesproken. In dit nummer 
aandacht voor gezonde renlucht.

We maken ons op voor de herfst. En dat doen 
we meteen goed. Begin september starten 
we weer met de beginnerscursus, net als de 
CPC-runners altijd een succesnummer. Na de 
zomervakantie waarin de batterijen zijn op-
geladen hebben velen van ons goede voorne-
mens om meer te gaan sporten. Daar speelt 
onze vereniging goed op in. Dan volgt ons 
inmiddels jaarlijkse clubevenementen de Hot 
Road Race en de BBQ. Via een nieuwsbrief 
zijn jullie inmiddels op de hoogte gebracht 
van alle details en inschrijfmogelijkheden. 
Aanmelden en duimen voor mooi weer. 

In dit nummer weer een variatie aan onder-
werpen van de 100 km van Apeldoorn tot de 
kennismaking met een nieuw bestuurslid. 
En trainer Izaak Luteijn is geselecteerd als 
jurylid voor het EK Atletiek volgend jaar 
zomer in Amsterdam. Je zou denken dat hij 
het hardlopen gaat jureren, maar nee, Izaak 
heeft gekozen voor polsstokhoogspringen. 
Een zeer precieze klus, de lat moet op de 
millimeter worden teruggelegd. Dat klusje 
kunnen we Izaak wel toevertrouwen.

En dan een leuke ontdekking bij onze schuin-
achterburen op Groenendaal 8. Daar woont 
een jockey die 764 overwinningen heeft 
behaald. Onze eindredacteur trof daar een 

leuke verrassing: 
er hangt een 
foto uit 1926 van 
een hardloop-
wedstrijd over 
renbaan Duindigt. 
Weer eens 
opnieuw 
organiseren?
Veel leesplezier!

Ondine Gort,
voorzitter 
mediacommissie
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Het ligt voor de hand dat de Atletiekunie, 
het sportonderzoekinstituut Mulier en de 

gemeente Den Haag geïnteresseerd zijn in het 
wel en wee van verenigingen. Zelfs de  
Nyenrode Business Universiteit is hier tegen-
woordig in geïnteresseerd. Sportverenigingen 
spelen namelijk steeds vaker een rol bij 
maatschappelijke vraagstukken. Met deze 
roltoewijzing wordt de sportvereniging niet 
langer alleen als doel gezien - het beoefenen 
van een bepaalde sport - maar steeds meer 
als middel om op een handige manier 
beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, zoals 
het bevorderen van de gezondheid. Het is een 
bekend gegeven dat we steeds ouder worden 
en er is niets mooier dan gezond - of beter 
gezegd, vitaal! - ouder worden. Iedereen weet 
dat bewegen daartoe kan bijdragen.

Maar niet alleen leden van verenigingen, ook 
verenigingen zelf kunnen al of niet vitaal zijn.
Afgelopen jaar hebben wij, net als in 2012, 
meegedaan aan het gemeentelijk onderzoek 
naar de vitaliteit van de sportverenigingen in 
de gemeente Den Haag. Om de vitaliteit van 
een vereniging te meten is naar de volgende 
onderwerpen gekeken:
- Leden (ontwikkeling ledenaantal, leden

binding)
- Kader (aantal commissies, bestuursleden, 

vrijwilligers, aanwezigheid functieprofielen 
en gevolgde cursussen)

- Beleid en visie (beleidsplannen, genomen 
acties uit beleidsplannen, nieuwe sporttak, 
uitbreidingsplannen)

- Accommodatie (meerjarenonderhouds
planning, reserve voor onderhoud, 
accommodatiecommissie)

- Financiën (begroting, financiële verplichtin
gen, financieel resultaat, eigen vermogen)

Als een vereniging een minimaal aantal punten 
heeft op deze aspecten, wordt het een vitale 
vereniging genoemd. En jawel, in de uitslag 
van het onderzoek wordt onze vereniging 
aangemerkt als: vitaal! Daarnaast voldoen we 
aan de voorwaarden van algemeen bestuur, 
begroting en financiële verplichtingen. 
Op maatschappelijke activiteiten zoals aanbod 
specifieke doelgroepen, samenwerking met 

partners uit zorg, welzijn, onderwijs scoren we 
niet. We richten ons niet op jeugd, we hebben 
geen geoormerkte trainingsgroepen en onze 
ligging maakt dat wij niet gemakkelijk aanslui-
ten op groepen in de wijk Benoordenhout. We 
kunnen ons afvragen of we dit ook willen en 
of dit iets extra’s aan de vereniging toevoegt. 
Als we dat willen moeten we intensief op 
zoek naar samenwerking. Meer dan we tot nu 
toe doen met het samen organiseren van de 
hardloopwedstrijden en crossen 1 van de 4. 

Een ander aspect van sommige onderzoeken 
is het meten van creativiteit bij verenigingen. 
Hierbij staat creativiteit dan voor het gebruik 
van moderne faciliteiten, gebruik van 
elektronica, scholing van kaderleden, sportdi-
ploma trainer en ledenbalans naar geslacht. 
Voorzichtig mogen we stellen dat we dit als 

vereniging wel in ons hebben. Zeker als we 
kijken naar enkele veranderingen die de laatste 
jaren bij onze vereniging zijn doorgevoerd. Ik 
noem het gebruik van de sociale media, de 
geautomatiseerde ledenadministratie, het 
nieuwe evenement The Hot Road Race en de 
onlangs opgerichte clubselectie. Daarnaast 
staan we met dit alles ook aan het begin van 
een aantal keuzes voor het clubhuis: optima-
liseren met of zonder uitbreiding. Dit is geen 
investering voor de korte termijn maar voor 
een fiks aantal jaren, wel meer dan tien jaar. 
Na de zomer gaan we dit uitwerken en aan de 
leden voorleggen. Die zich dan in alle vitaliteit 
kunnen uitspreken over een vitale toekomst 
voor onze club!

Toon de Graauw 
voorzitter
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 VOORWOORD VAN HET BESTUUR 3

Vitaal!
Sportverenigingen zijn tegenwoordig een gewild onderwerp voor onderzoeken. Konden The Hague Road Runners tot voor kort af en 
toe onderwerp zijn voor een afstudeerscriptie van een HBO-student, vandaag de dag is het zo dat ook gerenommeerde instituten 
de sportverenigingen als onderzoeksobject hebben. 

Verbouwing clubhuis
Onze club kan verder met plannen om het clubgebouw te verbouwen. In het 
najaar wordt een extra algemene ledenvergadering uitgeschreven, waarin het 
clubgebouw als enige onderwerp op de agenda staat

In april heeft de gemeenteraad van Wassenaar onze club in het gelijk gesteld door in het 
vernieuwde bestemmingsplan Openbaar Gebied 2015 het juiste aantal m² bouwvlak van 
ons clubhuis vast te leggen. Dit betekent dat we weer verder kunnen met de plannen om 
ons clubgebouw uit te breiden. In september komt de speciale bouwcommissie bij elkaar 
om de reeds gemaakte plannen bij te werken, aan te vullen en verder uit te werken tot 
een aantal varianten op hoofdlijnen, dat dan aan de leden wordt gepresenteerd. 

Het bestuur zal in het najaar een extra algemene ledenvergadering uitschrijven, waarin het 
clubgebouw als enige onderwerp op de agenda zal staan. In deze vergadering kunnen de 
leden hun voorkeur uitspreken voor een bepaalde variant voor optimalisatie en eventuele 
uitbreiding van het clubgebouw. Deze voorkeursvariant zal daarna door het bestuur en de 
bouwcommissie worden uitgewerkt tot een concreet verbouwingsplan. 

Het bestuur is van plan om voorafgaande aan de extra ledenvergadering een of meer 
inloopavonden te organiseren, zodat de leden de gelegenheid hebben om zich uitgebreid 
te informeren over de diverse varianten. Het bestuur hoopt dat iedereen dan goed geïn-
formeerd een keuze kan maken.

Wij houden jullie op de hoogte van de vorderingen.
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‘We gaan’. Trainer Ed Reinicke loopt 
resoluut voorop en neemt zijn groep 

mee richting Clingendael. Dat is een verras-
sing. Want de fotoshoot met de groep is in de 
duinen genomen. Maar met Ed onderhandel 
je niet over de routes en loopschema’s. Dus 
wordt het een training in het park en staat er 
op de foto’s wat anders. Zo gaan die dingen.
Het is een zoele woensdagavond. Koelte zal 
gevonden worden onder de grote loofbomen. 
‘Wat staat er eigenlijk op het schema’, hoor 
ik een van de lopers achterin vragen. Maar 
voordat iemand antwoord kan geven zeilt 
een fietser om de bocht. Hij ziet de groep, die 
keurig achter elkaar loopt, te laat en schrikt 
zich het lazarus. Als reactie vloekt hij de hele 
bende bij elkaar. 

Speelse trainingen
Ed Reinicke is twintig jaar HRR-lid en in 2004 
als hulptrainer begonnen bij de vroegere ZOT 
(Zaterdagochtend Trainingen) om lopers voor 

Looptrainingen van Ed Reinicke 

Rechts in de kuil
De groep van Ed Reinicke behoort officieel tot een wedstrijdgroep. Ze trainen voor de 
Zeven Heuvelen en de CPC. De loopschema’s zijn daarop afgestemd. Tekenend voor 
de loopgroep: ‘De trainingen zijn goed gedoseerd en afwisselend. Niemand wil het 
anders.’ 

Foto's: Gerard Wessel

te bereiden op de CPC en Royal Ten. Daarna 
heeft hij de officiële KNAU-trainersopleiding 
gevolgd. ‘Ik houd niet van strak geregisseerde 
trainingen. Ik wil kunnen aanpassen als dat 
nodig is. Het moet speels blijven.’
Elke maandagavond, woensdagavond en 
zondagochtend loopt hij met zijn groep van 
45 leden (‘op papier hoor’) door park, duin en 
buurt. 

Vandaag staan er elf lopers te rekken en te 
strekken op het bordes van de Hollandse tuin 
in Clingendael. Het is vakantietijd. De groep is 
klein. Er wordt nagepraat over de prestaties 
van het afgelopen jaar. 
‘Het leuke van deze groep is dat ze je snel 
opnemen’, vertelt Anita. ‘Het is een sociale 
groep.’ Waarop iemand anders reageert: ‘Dat 
komt omdat Ed sociaal is. Iedereen komt aan 
zijn trekken in zijn trainingen. De variaties 
die hij kan bedenken zijn bijna oneindig. De 
trainingen zijn altijd afwisselend.’ 

Loopgroep Ed Reinicke: Iedereen komt aan zijn trekken

Allergisch voor leiders
Dat sociale van de groep komt tot uiting, 
tijdens, maar ook buiten, de hardlooptrainin-
gen om. Ze wandelen, skiën en fietsen samen. 
Ed organiseert ook een jaarlijkse barbecue 
voor de groep waar zijn gezin aan meehelpt. 
En aan het einde van het jaar komen ze bij 
elkaar voor het Galadiner.

‘Ed is een echte leider. Hij bepaalt wat we 
doen, maar op een leuke manier’, vertelt een 
groepsgenoot, waarop Don reageert: ‘Ik ben 

Elke loopgroep is anders
De Hot Road Review heeft inmiddels alle 
(hard)loopdisciplines besproken. Een 
trailrunner, ultra runner, urban runner, 
triatlonster, een recreatieve loper (met 
hond), wandelaars en nordic walkers. 
Zij hebben allemaal hun zegje gedaan. 
Tijd om de koers te wijzigen. Vanaf dit 
nummer mengt de Hot Road Review zich 
onder de HRR-loopgroepen zelf en zoekt 
de verschillen op. De eerste groep: die van 
Ed Reinicke.

‘Ik ben allergisch voor 
leiders, maar van Ed pik je 

het gewoon’
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allergisch voor leiders, maar van Ed pik je 
het gewoon. Hij is een sociale leider.’ En zo 
ontstaat er op het bordes in Clingendael een 
persoonsbeschrijving van de trainer: ‘Hij is een 
verbinder, een echte familieman, maar wel een 
leider.’ Dat woord valt regelmatig. Hij bepaalt 
wat er op het schema staat. Daar heeft geen 
groepslid invloed op. Dat geeft Ed ook toe: ‘Ik 
wil geen discussie in de groep over wat we 
doen en waar we naartoe gaan!’

Dansen
Vandaag worden er op aanwijzingen van Ed 
rondjes rond de geometrische tuin achter Huis 
Clingendael gelopen. Dribbelen op het korte 
stuk en vaart maken in de lengte. Hij deelt de 
groep in twee. De ene rent links de bordes-
trappen af, langs de tuin, de andere groep gaat 
rechtsom. Meestal loopt Ed mee met de groep, 
maar hij is nog herstellende van de Roparun. 
Vervolgens laat hij de groepen een rondje 
lopen: het talud af, over het gras en de 
bordestrap weer op. Rechtsom, linksom of 
eromheen. De groepsleden luisteren en voeren 
de opdrachten uit. Als je vanaf het bordes, 
waar Ed staat, naar de lopers kijkt zie je een 
patroon van beweging en kleur. Zeker als een 
andere HRR-groep, vanachter het theehuis, 
zich mengt en weer afscheidt, ontstaat er bijna 
een choreografie. Het ziet er prachtig uit. Als 
de lopers boven komen laat Ed ze op adem 
komen en geeft hij nieuwe instructies. 
‘We volgen gewoon,’ zegt José. ‘Niemand wil 
het anders.’ 
‘Het moet helder zijn wie de touwtjes in 
houden houdt’, beaamt Ed. 
‘Maar,’ zegt Don, ‘wij zijn echt geen makkelijke 
groep voor een trainer. Er lopen veel zeer 
ervaren lopers in onze groep met allemaal een 
eigen mening. Het gaat zo goed met Ed omdat 
zijn trainingen goed gedoseerd en afwisselend 
zijn. Hij weet goed de weg en laat iedereen in 
zijn waarde. Dat zijn de kwaliteiten van Ed.’

Speels
Ed’s handelsmerk is zijn heuptasje. Altijd 
heeft hij dat om, dus ook vandaag. De inhoud: 
een mobiel, pleisters, ontsmettingsmiddel, 
isolatiedeken en wc-papier. ‘Veiligheid staat 

bij mij voorop. Ik ben ook scherp op hesjes 
en lampjes in de winter.’ Voor de afwisseling 
organiseert Ed (daar staat zijn groep bekend 
om) winteravondtrainingen in de duinen. Alle 
lopers hebben een lampje als vaste uitrusting 
in de sporttas. ‘Niks leukers dan in het pik-
kedonker rennen’, verzekert Ralf. 
Ed: ‘Mijn trainingen zijn erop gericht om op 
een speelse manier, met plezier, de prestaties 
net even te verbeteren. De grootste progres-
sie is te zien bij mijn eigen zoon Mischa. Hij 
loopt nu drie jaar in de groep. Ik zie heel veel 
vooruitgang.’

Grappig is dat de groep zes jaar geleden 
nog een echte mannengroep was. Maar 
tegenwoordig zijn de vrouwen nagenoeg in 
de meerderheid. Ook vandaag lopen er meer 
vrouwen mee dan mannen. 
De leden hebben de meest uiteenlopende be-
roepen: huisarts, dirigent, HRM-medewerkster, 
rijinstructeur… Ook de HRR-voorzitter traint in 
deze groep.

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

Het is tijd om wat te drinken in dit warme 
weer. In een rustig uitlooptempo draaft 
iedereen achter Ed aan naar de waterpomp 
tegenover de Japanse tuin. De training zit er 
bijna op. Er wordt nog een stukje door het bos 
gelopen, en dan is het tijd om terug te keren 
naar de club. Na het douchen zit iedereen nog 
even in de vaste hoek aan de tafel: rechts in de 
kuil. (tvdg)

‘Lopers in onze groep 
hebben allemaal een 

eigen mening’
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‘In een gespreid bedje’
Sind 22 juni moet hij het echt helemaal zelf doen: de financiën beheren van onze vereniging. Hardloper Gert Jan Smit is er klaar 
voor. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 april werd hij al unaniem gekozen, maar een inwerkperiode op de penningen 
was noodzakelijk. Die duurde korter dan gepland: Gert Jan pakte het snel op.

Hij is met zijn 46 jaar de benjamin van 
het bestuur. Hoe is hij gestrikt voor de 

bestuursfunctie, wat is zijn ervaring en, ook 
belangrijker, wie is Gert Jan eigenlijk? Een 
portret van de nieuwe penningmeester.

Hoe kwam je erbij om penningmeester te 
willen worden? Had je gereageerd op de 
advertentie? 
'Nee, die had ik wel gelezen en overdacht, 

maar ik wilde eigenlijk niet reageren, totdat 
ik rechtstreeks werd benaderd door een van 
de bestuursleden. Hij vroeg of ik eens wilde 
komen praten. Ik heb toen wat gesprekken 
gevoerd. Het klikte goed. Toen is ook besloten 
tot de voordracht tijdens de laatste ALV. 
Bestuurlijke ervaring is me niet vreemd. Ik 
zat zeven jaar in de raad van toezicht van het 
Korzo Theater. Zeker in die woelige en ener-
gieke theaterwereld heb ik veel geleerd.’

Maar heb je ook verstand van boekhouden?
'Natuurlijk, ik heb een ouderwetse boek-
houdopleiding gevolgd en kan nog ouderwets 
boekhouden met verschillende kasboeken, een 

Gert Jan Smit: ‘Bestuurlijke ervaring is me niet vreemd’

voor de uitgaven en een voor de inkomsten.
Ik heb jarenlang op een accountantskantoor 
gewerkt. Die periode heeft mij wat betreft 

financiële kennis, maar ook wat betreft men-
senkennis enorm gevormd. Ik zat iedere week 
bij een andere klant, machtig interessant. Daar 
leer je veel van, bijvoorbeeld hoe mensen 
met elkaar omgaan, wie is de baas, wat is de 
heersende cultuur? In een fabriek is het heel 
normaal als één persoon de baas is, in de 

‘In de theaterwereld 
heb ik veel geleerd’

‘Ik werd rechtstreeks 
benaderd’
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theaterwereld is het juist niet handig als één 
persoon de baas is.'

Je hebt het ideale postuur voor een hardloper: 
'lange benen en geen vet' zoals je zelf zegt. 
Hoe ben je bij de club terecht gekomen? 
'Ik ben gewoon langsgelopen. Ik woon in het 
centrum van Den Haag, een van mijn trai-
ningsrondjes voerde me langs de club. Ik was 
meteen weg van de prachtige ligging en ben 
naar binnen gegaan om me aan te melden. 
Dat is nu vijf jaar geleden. Ik train drie à vier 
keer per week en loop in de groep van Peter 
Kempkes. Ik ren 10 km in bijna 39 minuten.'

Je bent vol lof over je voorganger Willem van 
Prooijen. Heeft hij het bedje voor je gespreid?
'Willem heeft de boekhouding gestructureerd,  
geautomatiseerd en transparant gemaakt. 
Dat is een grote verdienste. De vereniging is 
financieel gezond mede dankzij het zorgvuldige 
financiële beleid van Willem.

Tot slot: Wat zijn jouw plannen voor de 
toekomst? 
'Ik ga voor het behoud van wat we hebben, de 
leden moeten zich happy blijven voelen. De 
uitdaging voor de komende jaren is het opti-
maliseren van ons clubhuis. We hebben dan 
te maken met twee gemeentes, dus dat wordt 
interessant. Uiteraard hangt daar ook een 
financieel plaatje aan. De leden krijgen daar-
over natuurlijk het laatste woord. De unieke en 
prachtige ligging van ons clubhuis is tenslotte 
de hoofdprijs van onze vereniging'. (oig)

‘De vereniging is
financieel gezond’
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Gezonde renlucht
We hebben een renvereniging. Dan rennen we in clubverband om conditie en gezondheid op peil te houden. Allemaal reuze goed.
Natuurlijk wil je daarbij niet onder een auto komen. Laat je zien! Zeker als het een donkere avond is. Een botsing met een auto is 
natuurlijk ook niet goed voor de gezondheid. Onze vereniging vraagt daar veel aandacht voor.

Tekst: Valentijn (loopgroep Pieter de Graaf)

Om te rennen is het niet alleen goed om 
geen botsing met een auto te hebben. 

Gezonde lucht kan ook niet ontbreken. Daar 
weten we inmiddels het nodige over. Al 
tientallen jaren wordt onderzoek gedaan naar 
luchtvervuiling en gezondheid. Maar wat doen 
we daar nu eigenlijk mee?

Af en toe lees je er wat over in de krant. 
Meestal heet het dan fijnstof. Vroeger heette 
dat dan weer smog. Grofweg gaat het dan om 
alle troep uit schoorstenen, uitlaten en andere 
afvalpijpen. De GGD weet hier meer over te 
vertellen. Zij schrijven onder meer:

Ook mensen die veel inspanning leveren 
en daardoor meer (verontreinigde) lucht 
inademen, zoals sporters en kinderen die 
buiten spelen, lopen een groter risico op 
gezondheidsklachten. Ernstige smog kan 
bij iedereen klachten veroorzaken.

Allemaal goed en wel, maar wat moet onze 
renvereniging daar dan mee? Wanneer is er 
sprake van vuile lucht? En hoe kom je dat 
te weten? Kan je dat wel weten? En, zo ja, 
waarom is daar eigenlijk zo weinig informatie 
over? 

Als je het eenmaal weet, dan is het allemaal 
niet zo moeilijk. Via de website www.
luchtmeetnet.nl is het nodige te vinden. Per 
actueel uur is te weten te komen hoe het met 
de concentratiewaarden fijnstof (uitgedrukt 
in PM10) is gesteld rond Den Haag. In de 
toekomst gaat dat waarschijnlijk PM2,5 heten. 
Dat zijn de nog kleinere fijnstofdeeltjes. Maar 
voorlopig doen we het met PM10. Als je 
ook nog weet dat uur en dagwaarden boven 
de grofweg 50 tot 60 microgram per uur/
dag richting foute boel gaat, dan kom je een 
heel eind. Ook moet worden gezegd dat een 
gemiddelde jaarconcentratiewaarde van 30 of 
meer microgram niet echt gezond is. Maar dat 
is weer een wat ingewikkelder verhaal. In ieder 
geval kan gezegd worden dat piekconcentra-
tiewaarden van 50/60 microgram per uur/
dag minder geslaagd is om te combineren met 
buitensport. 

Op dezelfde site is ook historische meetinfor-
matie te vinden. Twee voorbeelden. 
In grafiek 1 de meetinformatie van de 3e week 
van maart van dit jaar. De PM-waarden zitten 
met piekwaarden van meer dan 100 micro-
gram gedurende 5 dagen op een niveau dat 
mij niet enthousiast maakte voor de buiten-
sport. En; voor de goede lezer: de fluctuaties 
per dag zijn -deels- het verschil tussen overdag 
en nacht.

In grafiek 2 de tweede week van februari van 
dit jaar. Minder ernstig dan de derde week van 
maart, maar ook niet best. 

Dit soort situaties treden ongeveer 5 tot 10 
keer per jaar op. Kan je nu ook iets met deze 
informatie? Dat moet uiteraard iedereen voor 
zichzelf beslissen. Maar moeten we er als 
vereniging iets mee? Als we zoveel aandacht 
hebben om zonder botsingen met auto's rond 
te rennen, dan kan aandacht voor gezonde 
renlucht niet ontbreken. 

Vorig jaar meldde ik mij daarom bij het club-
bestuur met het voorstel om bij het gemeen-

tebestuur van Den Haag meer aandacht voor 
schone lucht te vragen. Want als je weet hoe 
de gemeente loopt te knoeien met veel zaken, 
dan kan je uitrekenen dat aandacht voor 
schone (ren)lucht ergens onderaan het lijstje 
bungelt. 

Het bestuur noemde dit geen verantwoorde-
lijkheid van de club. Die beslissing heeft mij 
enigszins verbaasd. Want rennen in ongezonde 
lucht is net als een verkeersongeluk niet goed 
voor je gezondheid. Daarom wil ik het bestuur 
vragen nog eens goed over mijn voorstel na te 
denken.

Grafiek 1

Grafiek 2
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Andere Tijden Sport zond in mei een 
eerbiedwekkende documentaire uit over 

wijlen ultraloper Jan Knippenberg, die in 1974 
in achttien dagen van Hoek van Holland naar 
Stockholm rende. Broer Bob Knippenberg werd 
ronduit emotioneel bij het aanschouwen van 
oude loopschoenen. ‘De schoenen van Jan 
hebben een ziel. Als ik die oude Adidas zie, 
dan voel ik de ziel van mijn broer. Rusteloos, 

Voetidentiteit
Columnist Jeroen van Els (groep Pierre van Leeuwen)

zoekend, eigenlijk altijd op reis.’ De schoenen 
zien er magnifiek uit. Tot op de draad versle-
ten, eenvoudig, puur functioneel. Jan was een 
schoenenpionier. De keuze was gering en daar 
deed je het mee. De documentaire leert ons 
dat slijtplekken werden hersteld met Bison 
Kit en stukjes zool van oude schoenen. Weg-
gooien was geen optie, want de voet van Jan 
paste zo goed. Pionieren doe je op gevoel.

In 2012 winkelde ik in de Asics Flagship Store 
in Amsterdam. Deze winkel bevat een ‘running 
lab’ waar je 'Asics Foot ID' wordt bepaald. Het 
betreft volgens de reclamefolder een ‘hightech 
systeem dat statische en dynamische metingen 
combineert en op basis daarvan de meest 
geschikte schoen adviseert, geheel passend 
bij het biomechanische profiel van de betref-
fende consument’. Welkom in het tijdperk 
van overpronatie en supinatie, van schoenen 
met ultra boost, gel pursue en adrenaline, 
tot stuiterende Hoka’s aan toe. Ik probeerde 

het en liep in eerste instantie dolgelukkig 
naar buiten met onder mijn arm de duurste 
hardloopschoenen die ik ooit kocht. Na twee 
maanden volgde spijt. Ze liepen definitief voor 
geen meter en kort daarop raakte ik behoorlijk 
geblesseerd, ondanks de hartelijke aanbeve-
ling van de Asics Foot ID. 

In het leven leer je. Nooit ga ik nog naar een 
andere hardloopzaak dan mijn vertrouwde 
adresje in Den Haag. Zelfs een draaiende 
camera en een spurtje door de winkel zijn 
onnodig. Verkoopster Ingrid heeft een timmer-
mansoog. Ze kijkt even, eventueel naar mijn 
meegebrachte versleten schoenen, rommelt 
dan wat in het magazijntje en komt terug met 
een paar schoenendozen. Immer resoluut: 
‘dit is wat voor je’. Drie blessurevrije jaren en 
vijfduizend prettige loopkilometers verder doe 
ik het daarvoor. Ik denk niet dat Jan de Asics 
Foot ID wat had gevonden. En misschien is 
Ingrid wel een beetje Jan.

Documentalist(en) 
gevraagd
Eind vorig jaar is er een start gemaakt 
met het archiveren van belangrijk HRR-
materiaal. Foto’s, clubbladen, brochures 
en alles wat in aanmerking komt, wordt 
gedocumenteerd, gearchiveerd en 
gedigitaliseerd.

Helaas is één van de twee documentalis-
ten verhuist naar het zuidoosten van het 
land en staat Ronneke Borsboom er alleen 
voor. Wie wil samen met haar deze klus 
klaren?

Informatie via Ronneke of mail naar de 
mediacommissie: 
redactie@hagueroadrunners.nl 
t.a.v. Ondine Gort
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‘Stoute schoenen nodig’
Honderd kilometer hardlopen in vier dagen. Het is een uitdaging die een vaste kern van de HRR elke jaar, tijdens het Pinksterweek-
end, aangaat. Paul van Dunné, enthousiast geworden door de verhalen gaat mee: 'Na honderd méter had ik al het idee: dit wordt 
helemaal niks!' 

Paul van Dunné (loopgroep Ed Reinicke)

Dit voorjaar heb ik de stoute schoenen aan-
getrokken en me in een overmoedige bui 

(kan ook een vlaag van verstandsverbijstering 
geweest zijn, ik ben uiteindelijk een oudere 
jongere) aangemeld voor de 100 km. Je kunt 
namelijk kiezen voor 60 km (vier etappes) of 
100 km (zes etappes). Bijna iedereen in ons 
gezelschap koos voor de 100, dus ik vond dat 
ik niet kon achterblijven. Dat heb ik geweten…
De Hardloop4daagse Apeldoorn is een 
kleinschalig, uniek evenement, dat wordt 
georganiseerd door AV Veluwe, dit jaar voor 
de veertiende keer. Deze loop was al vaker ter 
sprake gekomen in de zondagochtendgroep 
(voorheen groep Joop den Ouden), waarbij ik 
tot enkele jaren geleden op zondag trainde. 
Een vaste kern doet hier al jaren tijdens het 
Pinksterweekeinde aan mee.

Goedbedoelde adviezen
Tijdens de voorbereidingen werd mijn aan-
vankelijke optimisme al wat getemperd door 
gesprekken met deelnemers aan voorgaande 
edities. Veel goedbedoelde adviezen waar je 
toch wat zenuwachtig van wordt: “De zaak 
vooral niet onderschatten”, “Wel extra trainen 
hoor”, “Op tijd eten en drinken en waar 
mogelijk proberen je rust te pakken!”
Naarmate de start dichterbij kwam, begon ik 
me in stilte af te vragen of de hele onderne-

ming wel zo’n verstandig plan was…
We verbleven in drie huisjes, tot volle tevre-
denheid geregeld door Rein Pijpers, die ieder 
jaar de organisatie strak in de hand heeft. 
Traditiegetrouw wordt één bungalow gebom-
bardeerd tot “leefhuisje”. Gezelligheid troef.

Eerste 3 etappes
Vrijdagavond om 19.30 de eerste etappe van 
ruim 17 km. Ik krijg meteen een indruk van 
het terrein. Na wat vals plat wordt het echt 
klimmen naar Hoog Soeren en dan richting 
Echoput. De volgende ochtend om 11.00 

beginnen we aan de ruim 20 km van etappe 
twee. Nog niet echt hersteld, heb ik na 100 
meter al het idee: dit wordt helemaal niks! 
Benen die niet willen en het gevoel dat verder 
ook alles vastzit. Dat wordt waarschijnlijk 
uitstappen na een kilometer of drie. Maar na 
die eerste drie loop ik nog steeds en gaat het 
ook al wat soepeler. Bij het 5-kilometerpunt 
krijg ik het gevoel dat het misschien toch gaat 
lukken. En het lukt!
Dezelfde dag start om 18.00 etappe drie. Een 

kleine 15 km door de Loenermark. Nog onder 
de indruk van de eerdere inspanningen, heb 
ik niet altijd evenveel oog voor het prachtige 
parcours.

Zondag geen rustdag: etappe 4 en 5
Voor de zondagmorgen had de organisatie 
een timetrial in petto, start om 10.00. Leuk en 
zeer afwisselend parcours in Park Berg en Bos, 
inclusief een klim over de Col de Bambi en een 
over de Côte de Rododendrons.
Het advies van de ervaringsdeskundigen bij 
deze tijdloop was: doe maar rustig aan, gezien 
de afstand van een kleine negen km kun je 
hier relatief weinig tijdwinst boeken, noch veel 
tijd verliezen en vanmiddag moet je weer! De 
zondag werd bepaald geen rustdag.
Om 17.00 staan we voor de vijfde keer klaar 
voor de start. Het is warmer dan alle voor-
gaande etappes en warm en zonnig is bepaald 
niet mijn favoriete loopweer! 
Als dat maar goed gaat…

Dat het een van de mooiste routes zou worden 
vind ik maar een schrale troost. Na de heide 
van Hoog Buurlo gaat het richting Radio Koot-
wijk. Daarna een stuk over een zandpad onder 
de brandende zon zonder enige beschutting. 
Ik voel me net alsof ik in een spaghettiwestern 
acteer en beheers met moeite de neiging om 
te gaan wandelen. Na deze beproeving, pfff… 
het koelere bos in, waar de ontmoeting met 
een edelhert met een prachtig gewei weer 
veel goed maakt. Het tempo begint langzaam 
maar zeker terug te lopen en ik moet nog 
negen km. De twijfel slaat weer toe: zou ik het 

wel redden? Maar het is tenslotte de een na 
laatste etappe, dus nu niet verslappen!
Een kilometer of twee voor de finish staat 
Nellie Verpoort, die ter ondersteuning mee-
loopt tot Anouk Bakker, die het voor de laatste 
kilometer weer van Nellie overneemt. Met hun 
zeer welkome support leg ik deze zware laatste 
loodjes af.

De laatste 20: etappe 6
Na drie dagen overleven troost ik mij met de 
gedachte dat de slotetappe van ruim 20 km 
nu toch ook volbracht moet kunnen worden. 
Een “loop in lijn” naar het Kroondomein. Het 
loopt goed af en na 11 uur, 18 minuten en 23 
seconden zit de 100 van Apeldoorn erop.
Of ik volgend jaar deze beproeving weer wil/
kan doorstaan? Daar kan ik gelukkig nog heel 
veel nachtjes over slapen.

‘Alsof ik acteer in een 
spaghettiwestern’

‘Klim over Col de Bambi en 
Côte de Rododendrons’

Paul van Dunné: ‘Na vals plat wordt het echt klimmen’
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Hot Road Relationships

Drie keer scheepsrecht
Sommige RoadRunners delen meer dan alleen hun passie voor hardlopen. Zoals Jos de Graaf, zoon Niels de Graaf en schoondochter 
Yonina ter Mors.

Hoe mooi wil je het hebben?  
Als vader loop je al bijna 25 jaar bij de club. 
De eerste jaren als recreatieloper bij Henk 
Hoogeveen. Later met de ambitie om trainer 
te worden. Hij doet de cursus assistent trainer 
en daarna is het tijd voor het grotere werk: 
gediplomeerd trainer. Precies twintig jaar is Jos 
inmiddels trainer bij onze club. 

Dan toont je zoon op zevenjarige leeftijd 
belangstelling voor atletiek, geïnspireerd 
door vader en  oom Cees. Niels blijkt heel 
hard te kunnen lopen. 'Hij heeft het doorzet-
tingsvermogen van mij en de souplesse van 
zijn moeder' aldus Jos. Op 7-jarige leeftijd 
liep Niels aan de hand van zijn vader al de 5 
kilometer in het Kralingse Bos. Nu loopt Niels 
in het eerste team bij Appie Beekhuizen. Niels 
vindt momenteel 'gewoon lekker snel lopen' 
in een leuke groep het belangrijkst. Hierdoor 
zijn wedstrijden op dit moment niet meer heel 
belangrijk, wel loopt hij de 5 km nog in de 18 
minuten.

Runnertjes
Hierbij de uitslag van de trekking 

van de runnertjes:

€ 20,- 
Helma v.d. Berg

€ 10,- 
Annemarie Joustra

M. de Jonge
Han Elkerbout
Jos de Waardt
Carry Kremer

Caroline Lohmeijer

€ 5,- 
Veronica

Jean Louis d'Hooghe
Remon de Klerk

R. Zwier

Wil je in aanmerking komen voor het 
winnen van een barkaart, vul je volle 

kaart dan duidelijk in, met voor- 
en achternaam.

hij een leuke zoon had. Inmiddels is Yonina 
doorgestroomd naar de groep van Pieter de 
Graaf en doet al voor de derde keer mee met 
de Roparun. En door wie wordt die georgani-
seerd? Jawel, door Jos de Graaf. 
Hoe mooi wil je het hebben? (oig)

Yonina ter Mors, Jos de Graaf en zijn zoon Niels 

Uit de vitrine:

Erin of eruit
Wilma Kikkert staat zes keer in de vitrine: bij zestig plus op de vijf, tien en vijftien km, de halve marathon, en haar baanrecord op 
de achthonderd (3.21) en vijftienhonderd (6.41) meter. Niemand van haar leeftijd durfde de uitdaging op de baan aan. Bij de vijf-
envijftig plus staat ze in de vitrine voor haar prestatie op de marathon. ‘Ik wil absoluut niet uit de vitrine, maar juist mijn prestaties 
verbeteren! Ik ben competitief ingesteld,’ vertelt Wilma.

Tekst: Ineke Mathot (wandelgroep)

Velen kennen Wilma Kikkert niet, omdat ze 
op dinsdag- en donderdagochtend traint 

bij Isaak. ‘Wij trainen heel serieus. Van Isaak 
heb ik de techniek van het hardlopen geleerd.’

Tegenwoordig loopt ze ook op zaterdagoch-
tend bij Eric Walther en Ben van Kan: ‘Dan 
trainen we lange duurlopen. Bovendien is het 
dan gezellig op de club.’

Wilma is laat begonnen met hardlopen. 
Zij trainde in de sportschool en ze vond de 
loopband prettig. Haar man stimuleerde haar 
om buiten te gaan lopen. In 2012 is ze lid 
geworden van de HRR. Achteraf had ze liever 
voor atletiek gekozen in haar jonge jaren. ‘Ik 
train het liefst op de atletiekbaan en ik zie dat 
jongeren een hele goede looptechniek krijgen; 
zij leren dansend hardlopen.’

Wilma is van plan om haar persoonlijke records 
te verbeteren: ‘Nu ik weet wat het betekent om 
in de vitrine te staan, wil ik er echt in blijven. Er 
zijn vijf plaatsen voor iedere leeftijdscategorie. 
Ik kan er dus uitgestoten worden. Dat wil ik 
niet. Die vitrineplaats heeft iets losgemaakt in 
mij. Mijn doel is om erin te blijven!’

En dan zit Niels - tijdens de BBQ na de Hot 
Road Race in 2013 - naast een leuke meid: 
Yonina, die bij vader Jos loopt. Het klikt tussen 
die twee en sinds een paar maanden wonen 
ze samen. Yonina loopt vanaf het voorjaar 
2011 bij Jos, maar wist toen nog niet dat 

Wilma Kikkert
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Pijn in de kuit
Hardlopen heb ik jarenlang gegaan zonder al teveel problemen. 
Maar de blessure kwam uiteindelijk toch. Ik kreeg last van lang-
zaam opkomende pijn in de kuit.

Tekst: Ralf van Peeren (trainingsgroep Ed Reinicke) 

Het gebeurde in februari. Dagenlang liep ik mank en ik kon niet 
meer hardlopen. De CPC heb ik moeten overslaan. Een paar weken 

rust bleek geen oplossing. 
Toen heb ik contact met Ton Bakhuis gezocht. ‘Kom maar bij mij lopen,’ 
was zijn vlotte reactie. Dat wilde ik sowieso al eens doen, omdat ik 
enthousiaste geluiden had gehoord over zijn trainingen.

Ik kan je vertellen: het is genieten. Je krijgt oefeningen, loopscholing en 
een zorgvuldige opgebouwde training. Ton geeft veel basisoefeningen 
om goed te lopen (gestrekt been na landing, voetafwikkeling, rechtop 
etc). Ik vond het heel leerzaam en erg leuk om te doen. Ton geeft veel 
persoonlijke aandacht en corrigeert je houding als dat nodig is (bij mij 
wel). Na een paar weken groeide mijn hardloopstijl en liep ik mak-
kelijker.  Aan de blessure heb ik nog nauwelijks gedacht, alleen maar 
genoten van de trainingen van Ton. Uiteindelijk kon ik weer op vol 
tempo lopen zonder last te hebben van de kuit.

Wat is het goed dat er bij HRR zo’n herstelgroep is met zo’n enthou-
siaste trainer die veel persoonlijke aandacht geeft en weet wat hij doet.

Van de ledenadministratie
Door: Willem van Prooijen

Om het contact met de leden te bevorderen willen we beter gaan 
bijhouden waar iedereen loopt. De beste manier daarvoor is dat 
je dat zèlf controleert bij Mijn HRR op onze website. Mocht je je 
wachtwoord kwijt zijn, neem dan even contact op!

We kunnen je ook bij twee of meer groepen administreren maar 
helaas is het technisch nog niet mogelijk dat je je trainingsgroep 
zelf aanpast. Stuur dus zo nodig een mailtje aan de ledenadmini-
stratie, dan wordt dat direct geregeld. 

Recente aanmeldingen:

 
Allen van harte welkom!

Jarno Ammerlaan
Nandos Gouka

Wai Bun Tse
Teresa Pors
Els de Vries

Angela Garcia Escudero
Silke van den Berg

Paul Pegels
Karin Schuts

Lisa Yang
Marjolein van Buul

Hans Vetter
Rob Grevenstette

Joeri Boeser
Kate Sargent

Rick van Gaalen
Laurie Kranendonk

Luciënne Hoogmoed
Jan Kesteloo

Pieter Meere
Samira de Blij

Simone Sejffardt
Paulien Wijnvoord (opnieuw)

Floris Kneefel (opnieuw)
Carlijn van Gulpen

Anna Agapitova
Nadir Bennacef
Jente Lohmijer

Frans Rutjes
Rens Kloppenburg

Claartje van der Grinten
Angelique de Groot

Saskia Verkaik
Martine Hoeksma

Jan van Hasenbroek
Niels van Huet
Edwin Klerkx

Presentatie Haagse sportnota 
2015 – 2030

Voorzitter Toon de Graauw en bestuurslid Carry Kremer waren bij 
de presentatie van de Haagse sportnota 2015-2030. De belang-
rijkste doelen van de gemeente zijn:

1. Speciale aandacht voor sporten op maat voor leeftijdsgroepen 
en voor Hagenaars met een beperking. Een wijksportaanpak 
waardoor bewoners van alle wijken evenveel kansen hebben om 
mee te doen aan sportactiviteiten.

2. De kansen voor talenten om door te stromen naar topsport 
optimaal maken. Zo kan Den Haag het 5e Centrum voor Topsport 
en Onderwijs worden.

3. Elk jaar een groot topsportevenement in Den Haag voor spor-
ters met of sporters zonder beperking.

4. In de wijken worden elk jaar 070-stadsspelen georganiseerd. 
Buurtsport- en schoolsporttoernooien in de wijken blijven 
bestaan.

5. Er komt budget voor ideeën van Hagenaars en organisaties die 
ervoor zorgen dat meer mensen regelmatig gaan sporten.
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Bas Mullekes en Ben van Ockenburg, lopers 
uit de groep van Marc, delen een passie: 

duiven. En niet zomaar duiven, waar we al-
lemaal weleens de witte troep van op ons 
hoofd krijgen, maar echte sierduiven. Deze 
sierduiven komen oorspronkelijk uit Spanje en 
hebben een prachtige krop. Ik wist eerst niet 
wat dat was. Verder dan een krop sla ben ik 
nooit gekomen.  
Hoe mooier de krop, hoe mooier de duif. De 
doffer, dat is de mannetjesduif, maakt zich 
mooi voor de duivin en andersom. Het zijn 
net mensen. De doffer gaat op zoek naar de 
duivin en probeert haar te lokken met zijn 
schoonheid en met praatjes; koeren noemen 
ze dat. De sport van de duivenmelker is om 
zijn duivin zo af te richten dat zij probeert 
een mooie doffer te verleiden. Dat zij daarna 
weer zo snel mogelijk naar huis vliegt en de 
vreemde doffer haar hok in lokt. Eigenlijk 
moet de duivenhouder ervoor zorgen dat de 
duivin verliefd op hem wordt. Dat doet hij 
door haar aan te roepen, te aaien een haar 
een snoepzaadje te geven.  Dan komt ze altijd 
terug.

Deze hobby is onderwerp van gesprek tijdens 
de training. Hoe die gesprekken verlopen weet 
ik niet, want ik ben er niet bij. Ik kan me er wel 
wat bij voorstellen: schoonheid, vrouwtjes, 

Wat doet jouw groep?

Duivenmelken
De meeste HRR-leden lopen niet alleen hard. Ze gaan ook samen uit eten of naar de film. Maar twee lopers van de groep van 
Marc Hornung komen voor héél andere dingen bij elkaar. 

Tekst en foto: Ineke Mathot (wandelgroep)

vreemdgaan, trouw,  prijzen, al die onderwer-
pen komen voorbij. Bas en Ben zijn lopers met 
een passie en na een gesprekje met hen snap 
ik wel waarom.

Duivenmelkers in clubkleding: Ben van Ockenburg (l) en Bas Mullekes

Trailen op de Hemelse Berg
Het parcours van de Stuwwalloop in Oosterbeek bevat trappen, heuvels en een 
Hemelse Berg. Meijendel is daarmee vergeleken relatief vlak. 

De Stuwwalloop is niet zo maar een trail; 
volgens de organisatie is het de steilste 

trailwedstrijd van Nederland. De Stuwwalloop 
gaat over kilometers heuvellandschap en een 

Hemelse Berg. Op zaterdag 31 mei deed de 
groep van Barbara van Gessel mee aan de 
beruchte Stuwwalloop. Een pittige en unieke 
trail (offroad parcours) door de bossen en 
groene heuvels met prachtige panorama’s. 

Ondanks de vele heuveltrainingen en kilome-
ters in Meijendel moest nu het echte werk 
beginnen. Nog even een laatste toiletbezoek, 
een laatste slok water en de veters goed 
vaststrikken. Trainster Barbara van Gessel liep 
samen met Marco van Dam en Mark de Jong 
de 20 kilometer en Barbera van der Hoeven en 
ik deden de 10.
Het parcours bevatte een aantal zeer steile 
trappen en heuvels en was helemaal met 
rode linten en bordjes afgezet. Helaas bleek 
het voor het 20-kilometerteam niet helemaal 
duidelijk. Zij hadden zichzelf een paar kilome-
ter cadeau gedaan toen zij een lint misten. 
Eenmaal over de finish was er als beloning 
een heerlijk koud (alcoholvrij) biertje en 
een medaille om de overwinning te vieren. 
Ondanks de grote hoogteverschillen, de strijd 
met de natuur én de verzuring was iedereen 
het er unaniem over eens: ‘Heuveltraining in 
Meijendel is een eitje!’ (mvd)

Aankondiging: 
vrijwilligersavond HRR 

13 november 2015

Als dank voor de inzet wordt er 
ook dit jaar voor alle vrijwilligers 
van The Hague Road Runners een 
gezellige avond op de hardloop-
club georganiseerd. Reserveer 
alvast de datum in je agenda: 
vrijdag 13 november 2015. Meer 
informatie volgt spoedig!
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Kampioen onder ons
Bij Henk en Truus van der Kraats gaat het over de hoogtijdagen van Duindigt. Over vol-
bloedpaarden en racen. Ze wonen schuin achter de HRR, op Groenendaal nummer 8. 
Henk van der Kraats: ‘Alles was hier bos, veld en duin. Tegenwoordig is het veel drukker 
geworden.’

Hoe vaak maak je mee dat je een echte 
kampioen de hand mag schudden? Henk 

van der Kraats heeft als jockey 764 overwin-
ningen behaald, waaronder zeven maal de 
derby, de koningsrace van renbaan Duindigt. 
Dat record staat nog steeds!

Henk doet de deur open. Hij is nog steeds 
‘petit’. Beduidend meer dan de 54 kilo die hij 
tijdens het koersen moest wegen, maar nog 
steeds smal. Hij roept Truus, die uit de achter-
tuin komt, waar achterin de paarden in de bak 
staan. Het is een mooie dag. De openslaande 
deuren naar het gazon staan open. Het uitzicht 
is aan alle kanten groen. Wijn glinstert in de 
glazen.

Renbaan Clingendael
De paardenstal van de familie Van der Kraats 
behoorde vroeger bij landgoed Hofstede 
Clingendael. Truus kent de geschiedenis: ‘De 
eigenaresse van Clingendael,  freule Daisy van 
Brienen, legde in de tweede helft van de 19de 

eeuw renbaan Clingendael aan, die van de 
Buurtweg tot aan de Landscheidingsweg liep. 
De Landscheidingsweg was toen trouwens niet 
meer dan een spoorbaantje van Rotterdam 
naar Scheveningen.’
De paardenstal van Van der Kraats hoorde bij 
de renbaan Clingendael. 

Truus: ‘Maar in 1903 werd die renbaan 
gesloten en daarvoor in de plaats is een 
golfterrein aangelegd. Alleen onze paardenstal 
bleef staan.’ Pas later werd renbaan Duindigt 
aangelegd waar vanaf 1906 koersen werden 
gehouden.

Bos, veld, duin
De vader van Truus werkte op Duindigt als 
trainer van renpaarden. Toen hij na de Tweede 

Wie zijn zij?
Waar we ook heen rennen, we komen er 
altijd langs: onze buren. Sportverenigin
gen, woningbezitters, golfclubs, ze vormen 
een bont gezelschap. Hot Road Review 
maakt een rondje langs de velden. 
Deze keer brengen we een bezoek aan 
paardensportkampioen Henk van der 
Kraats en zijn vrouw Truus.

Wereldoorlog hulp nodig had, plaatste hij een 
advertentie in de Wassenaarse Krant. Daar 
kwam Henk – de zoon van een Wassenaarse 
kapper - op af en, zegt Truus lachend: ‘Hij is 
nooit meer weggegaan.’
In 1954 won Henk van der Kraats voor het 
eerst de derby van Duindigt. Het waren de 
hoogtijdagen. Truus' vader bouwde naast de 
historische paardenstal een huis. Zo konden 
hij en schoonzoon Henk gemakkelijk met de 
paarden van en naar Duindigt om te trainen 
en te koersen. De weg, Groenendaal, was toen 
niet meer dan een pad.
Henk: ‘Alles hier was bos, veld en duin. Je kon 
gemakkelijk over het spoortje naar het strand 
met de paarden. Heerlijk. Maar tegenwoordig, 
vooral met jonge jongbloedpaarden, is dat 
echt moeilijk. Overal is het veel drukker 
geworden.’

Vluchtdieren
De veranderingen door de jaren heen zijn 
enorm: van helemaal alleen in de natuur 
tot een druk bezet gebied. Eerst kwamen 
de voetbalvelden, waarvan de meeste weer 
verdwenen. Daarna de golfterreinen, de 
hockey- en rugbyvelden, de hardloop- en 
schietvereniging. 

Truus: ‘Het gebied is bij iedereen in trek. De 
druk wordt steeds hoger en het parkeerpro-
bleem nijpender. In het begin hadden we 
moeite met de auto’s die aan weerskanten van 
onze weg stonden geparkeerd. Dan moesten 
we met de paarden naar Duindigt en dat werd 
steeds gevaarlijker door fietsers, lopers en al 
die auto’s. Namens de buurtvereniging hebben 
we ook om een oplossing gevraagd. Want 
paarden zijn vluchtdieren. Als ze iets vreemds 
tegenkomen willen ze weg. Ze kunnen schrik-
ken van groepen hardlopers of van de stokken 
van nordic walkers. Wat dat betreft gaat het 
om wederzijds begrip.’ 

Paardenvirus
Henk is blij dat hij niet meer traint.‘ We zijn 
met pensioen en de paarden ook. We houden 
nog twaalf paarden als hobby. Want eenmaal 
besmet met het paardenvirus, raak je dat nooit 
meer kwijt.’
‘We zijn eigenlijk nooit weg’, vertelt Truus 
van der Kraats. ‘Elke dag is het de stallen 

Thuis bij de zevenmalige winnaar van de derby

Groenendaal was niet meer 
dan een pad

In 1954 won hij voor het eerst 
de Derby van Duindigt



HOT ROAD REVIEW  OP EIGEN BODEM 15

ONZE ACTIVITEITEN ZIJN:
VOEGWERK VERVANGEN
GEVELREINIGING
METSELWERK HERSTELLEN
IMPREGNEREN 
SCHOORSTEEN RENOVATIE
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070-3512888 OF 06-53311874

MAAR OOK:
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GRANITOPLEISTER AANBRENGEN
HERSTELLEN VAN LATEIEN
RESTAUREREN VAN ORNAMENTEN
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Tussen paardenstal en -bak

schoonmaken en de paarden verzorgen.’ En 
ze reciteert: ‘Mensen met paarden hebben de 
hemel op aarde, maar komen ze te sterven, 
valt er niks meer te erven.’

Duindigt
Renbaan Duindigt speelt nog steeds een be-
langrijke rol in het leven van Henk en Truus van 
der Kraats. Henk volgt nog alle koersdagen en 
Truus heeft - samen met andere vrijwilligers - 

op Duindigt een museum en archief ingericht 
over de Nederlandse draf- en rensport. Het 
museum is elke woensdag en tijdens de koers-
dagen gratis te bezoeken. Dan is Truus van der 
Kraats er zelf meestal ook. (tvdg)

‘Als paarden iets vreemds 
tegenkomen willen ze weg’

Rennen over de renbaan
Er hangt en staat veel moois in het Natio-
naal draf- en rensport museum en archief 
(www.archiefndr.nl) op Duindigt. Beelden, 
boeken en bokalen. Het is een bezoek meer 
dan waard. Maar het allermooist is een 
ingelijste foto uit 1926: een hardloopwed-
strijd op de renbaan van Duindigt. Volgens 
Truus van der Kraats is dat wel vaker 
georganiseerd. Wellicht een idee om dat, 
zoveel jaar later, als HRR-club weer eens 
tot leven te roepen?! De Van der Kraats zijn 
vóór.

Duindigt museum en archief
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Europa aan zijn voeten
Dit keer gaat niemand naar het buitenland, maar komt het buitenland hierheen! Tijdens de Europese Kampioenschappen Atletiek 
in Amsterdam, volgend jaar zomer, staat HRR-trainer Izaak Luteijn langs de lijn. Het is de eerste keer dat Nederland deze kampioen-
schappen organiseert. Izaak: 'Ik ben als jurylid voor de EK geselecteerd.’

Iedereen bij de HRR en ver daarbuiten kent 
Izaak Luteijn. De man van de wedstrijden, 

uitslagen en dataverwerking. ‘Ik heb wel wat 
met cijfers’, zegt hij nuchter. ‘Ik werkte bij 
Siemens en heb onder andere de software en 
besturing ontwikkeld van het luchtalarm dat in 
heel Nederland stipt om 12.00 uur afgaat op 
elke eerste maandag van de maand.'

Subtop
Dat Izaak nu als jurylid bij de Europese 
Kampioenschappen is uitgenodigd vindt zijn 
oorzaak in de jaren zestig. Naast een man van 
de cijfers is Izaak namelijk ook iemand met 
veel liefde voor de atletiek. Hij kon heel hard 
lopen. Zijn baanrecord is 800 meter in 1:58:7. 
Ter vergelijking: de tijdslimiet voor vrouwen 
tijdens de afgelopen Olympische Spelen was 2 
minuten. Izaak behoorde als baanatleet tot de 
Nederlandse subtop en liep de 3.000 meter in 
9 minuten rond en de 5 km in 16 minuten. 

Carrière in vogelvlucht 
De liefde voor de atletiek, voor het hardlopen 
in het bijzonder, is nooit verdwenen. Niet toen 
hij trouwde met iemand die niets om sport gaf. 
Niet toen ze vervolgens drie kinderen kregen. 
Izaak: ‘Ik deed in die jaren niet gek veel. Ik liep 
wat voor mezelf en deed aan conditietraining. 
Toen de kinderen op korfbal gingen, ging ik 
ook.’

Maar in 1998 vond bij het 750-jarig bestaan 
van Den Haag de eerste (weg)marathon plaats 
en pakte Izaak de draad weer op. Hij ging 
opnieuw serieus trainen.

Tien jaar later ging hij met de VUT, assisteerde 
al de toenmalige HRR Conditio-groep en 
meldde hij zich als aankomend trainer. Na 
de trainersopleiding aan de voormalige 
Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) 
kon hij de loopgroep van Heidi van der Veer 
overnemen, die samen met haar man Gerrit, 
eveneens HRR-trainer, naar Brabant vertrok. 

Rollercoaster 
Daarmee was het hek van de dam. Naast 
het trainerschap werd Izaak gestrikt voor 
het wedstrijdsecretariaat van de HRR. Om 
wedstrijdsecretaris te worden moest hij nog 
wel even een jurydiploma halen. Bij de KNAU 
leerde hij niet alleen het officieel opmeten 
van een wedstrijdparcours, het verwerken van 
bruto- en nettotijden, maar ook de spelregels 
van elk atletiekonderdeel. En toen de Haagse 
Atletiekvereniging Sparta juryleden zocht voor 
een paar wedstrijden, meldde Izaak zich. 
De rest volgde vanzelf: Haag Atletiek, de 

Delftse AV40 en niet te vergeten de eigen 
club. Het ging in rap tempo. Toen Haag Atletiek 
een elektronische tijdwaarneming aanschafte 
was het opnieuw Izaak die zich opgaf voor 
een vervolgopleiding. Hij werd daarmee 
naast algemeen jurylid ook chef elektronische 
tijdwaarneming. 

Internationaal
Izaak werd uitgenodigd voor landelijke wed-
strijden, pupillencompetities, Nederlandse 
kampioenschappen. 
'Als chef elektronische tijdwaarnemer sta 
je een stapje hoger dan gewone juryleden,’ 
vertelt hij. Natuurlijk lag er nog een uitdaging 

om in het buitenland te mogen jureren, maar 
de leeftijdsgrens daarvoor is op 70 jaar gesteld. 
Izaak: ‘Dit jaar bereik ik die leeftijd. Dus 
dat heeft geen zin meer. Anders was ik wel 
gegaan.'

Europese Kampioenschappen
Om in de zomer van 2016 te mogen 
jureren bij de Europese Kampioen-
schappen moest Izaak een selec-
tieprocedure doorlopen en werd 
aangenomen. ‘Ik had gelukkig al veel 
ervaring opgedaan bij de Nationale 
Kampioenschappen.’ 
Hij schreef zich daarbij in voor een 
bijzonder atletiekonderdeel: ‘Lopen 
heb ik al zo vaak gedaan, dus heb 
ik gekozen voor polsstokhoog-
springen. Dat vinden de meeste 
juryleden vervelend, omdat je de 
lat bij elke sprong opnieuw moet 
instellen op een hoogte van vier 
meter of meer. Dat is moeilijk, 
maar ik vind het een uitdaging.’

40-urige werkweek
Izaak mag dan wel jureren tijdens 
de Europese Kampioenschappen, maar 
hij blijft óók voor de eigen club in de 
weer: de HRR-1 van de 4, de cross, de 
Kerstloop, de Strandmarathon, Royal 
Ten, timetrail. Hij verwerkt en publi-
ceert alle wedstrijduitslagen, vult de 
vitrine aan en houdt de data bij, zodat 
iedereen van begin tot het eind zijn of 
haar prestaties kan inzien.
'Alles bij elkaar een 40-urige werkweek,’ 
zegt Izaak lachend. Want naast de eigen 
club en de lokale en nationale wedstrij-

den, blijft hij ook nog trainingen geven op 
dinsdag-, donderdag- en zaterdagochtend, 
is hij bestuurslid, neemt hij deel aan de 
verschillende vergaderingen én, als klap op 

de vuurpijl, houdt hij de uitslagen bij van de 
korfbalvereniging waar zijn kinderen ooit lid 
van waren. 
Gelukkig vindt zijn vrouw het geen groot 
probleem: 'Naast haar eigen werkzaamheden, 
leest ze heel veel. Gekscherend noemen we 
haar ‘ons wandelende encyclopedie’.' (tvdg)

‘Ik heb wel wat met cijfers’

‘Als chef elektronische 
tijdwaarnemer sta je hoger 

dan gewone juryleden’

‘Alles bij elkaar is het een 
40urige werkweek’
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Een andere Hot Road Race
Zaterdag 12 september wordt de derde Hot Road Race georganiseerd. Dat is een jaar-
lijks clubevenement voor alle leden, hardlopers maar ook wandelaars. Het uitgezette 
parcours wordt afgelegd door teams die tegen elkaar strijden. Iedereen die mee wil 
doen kan zich inschrijven.

De Hot Road Race is een wedstrijd van 
clubteams. Elk team bestaat uit vijf hardlo-

pers/wandelaars en fietsers die elkaar afwis-
selen. Wie loopt of fietst en wanneer er wordt 
gewisseld bepaalt elk team zelf. Het parcours is 
te volgen aan de hand van een kaart.

Vijf personen
Dit jaar is de opzet anders dan de afgelopen 
twee jaar. ‘We doen dezelfde dingen (lopen en 
fietsen), maar in kleinere teams. Geen zeven 
leden meer, maar vijf’, vertelt Ed Reinicke, 
voorzitter van de Technische Commissie die de 
Hot Road Race organiseert. ‘Ook is het par-
cours aangepast, waardoor het allemaal wat 
dichter bij elkaar ligt.’ De totale afstand van de 
route is ongeveer 25 kilometer. 

Objecten
Er staan zo'n tien posten langs het parcours 
die door de lopers moeten worden aangedaan. 
Tussen de posten door moeten “objecten” 
gevonden worden. 

Welke? Dat is nog geheim. 
Hoeveel? Ook dat blijft een raadsel. 
De fietsers van elk team hebben een actievere 
rol dan voorgaande keren. Zij kunnen de 
objecten zoeken en daarvoor van het parcours 
afwijken. Bij elk vondst “komt een letter of 
cijfer”, waarmee uiteindelijk “iets” gedaan 
moet worden… Ed blijft in vage termen praten. 
Bang teveel prijs te geven.

Woord of zin
Concreet is, gelukkig, dat iedereen vóór de 
start foto’s van de objecten meekrijgt. Het 
team dat de meeste objecten weet te vinden 
en de slotopdracht juist uit weet te voeren is 
de Hot Road Race clubkampioen 2015. 
De prijs? Tja, ook daar kan Ed niks over zeggen.
 
Barbecue 
Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor drinken 
onderweg. Een aantal posten zijn bevoorraad. 
Eten moeten de teams, als ze dat willen, zelf 
meenemen. 

‘Dat hoeft niet veel te zijn, want na de race 
is er een grote barbecue op de club, voor 
vleeseters én vegetariërs.’ Ook niet-Hot Road 
Racers kunnen zich daarvoor inschrijven! 
Houd hagueroadrunners.nl in de gaten om je 
daarvoor op te geven.

Inschrijven 
Je kunt je als team, maar ook individueel 
aanmelden voor de Hot Road Race. Gebruik 
hiervoor de inschrijfformulieren die in het 
clubhuis hangen of klop aan bij de leden van 
de Technische Commissie: Ed Reinicke, Han 
Elkerbout, Hans Zuurmond, Erik Walter,  Izaak 
Luteijn of Birgitta van Elferen.
Het eerste team start aan het einde van de 
ochtend. Wandelaars die mee willen doen aan 
de Hot Road Race vertrekken vroeger. (tvdg)

Foto's rechts: 
Verschillende Hot-Road-Race- clubteams 2014

Leden van the

Hague Road Runners 

krijgen altijd 10% korting

op schoenen en kleding

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

Voor alle HRR'ers 
een barbecue

Fietsers krijgen actievere rol
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Nieuwe clubselectie 
Racing Team
Onlangs heeft de Technische Commissie de 
namen bekend gemaakt van de lopers die 
voldoen aan de criteria om in de clubselectie 
te komen. Zoals verwacht komen de meeste 
lopers uit het voormalig Racing Team maar 
ook een loper uit de groep van Pieter de Graaf 
heeft zich gekwalificeerd. De geselecteerde 
lopers kunnen gewoon bij hun eigen 
vertrouwde trainer blijven lopen maar krijgen 
recht op een aantal faciliteiten. Een daarvan is 
het gebruik van gratis massages. Er wordt nog 
geïnformeerd naar mogelijk andere faciliteiten 
om optimaal te kunnen presteren voor de 
club. De huidige groep van Appie Beekhuizen 
blijft bestaan, alleen niet meer onder de naam 
Racing Team maar Groep 1. Dit is en blijft een 
wedstrijdgroep. Jaarlijks zal de Technische 
Commissie opnieuw kijken wie er aan de 
criteria voldoen en de nieuwe selectie bekend 
maken.

De nieuwe selectie bestaat uit:
- Huub Redegeld
- Arthur Camps
- Stefan de Jong
- Stan vd Meer
- Stefan Claessens
- Theo Timmermans
- Ferdinand Oldeman
- Valerio Targon
- Joury Kuiper
- Dave Boselie 

Genoemde lopers feliciteren wij met de tot nu 
toe behaalde resultaten.

Clubkleding
De vereniging heeft een eigen kledinglijn in de kleuren van de club: grijs en bordeauxrood 
met daarop het logo. De sportkleding is te koop bij trainer Ed Zijl. Hij is (meestal) op 
maandag- en woensdagavond op de club. 

Kosten: 
- T-shirt met korte mouw  36 euro - Wedstrijdshort 30 euro
- Singlet  30 euro - Korte tight 45 euro

Criteria voor deelname aan de clubselectie

Mannen 5km 10km 21,1km
MSE < 18’ < 36’ < 1.17
M35 < 18’ < 37’ < 1.20
M45 < 19’ < 38’ < 1.25

Vrouwen 5km 10km 21,1km
VSE < 19’ < 39’ < 1.23
V35 < 20’ < 41’ < 1.28
V45 < 21’ < 43’ < 1.33

HRR Agenda
zaterdag 12 september 

Hot Road Race

zaterdagavond 12 september 

BBQ

dinsdagavond 29 september 

Kennismaken nieuwe leden

vrijdagavond 13 november 

Vrijwilligersavond
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Cartoonist: Maarten Verpoort (HRR-lid)

Herfstachtige zomerstorm
Langs de kant van de weg zien we hier en daar nog de gevolgen ervan, de zomerstorm 
van zaterdag 27 juli. Ook onze club is niet gespaard gebleven.

In de ochtend kon er nog zonder al teveel 
gevaar worden getraind, maar na 12.00 uur 

brak de storm los. Diverse bomen gingen om, 
juist een paar grote jongens legden het loodje. 
Gevolg: achter uitgang geblokkeerd, kapot 
zijhek, gaskabel kapot getrokken, geen gas en 
dus ook geen warme douche, club telefonisch 
onbereikbaar, overal losse takken en troep.

Een klein team van vrijwilligers heeft de hele 
week met man en macht gewerkt om de boel 
weer aan de gang te krijgen. Gemeente Den 
Haag, netbeheerder Liander en KPN hebben er 
voor gezorgd dat alles weer werkt. En nu ligt 
de tuin er weer prachtig bij, je ziet nauwelijks 
dat er een storm geweest is. Vrijwilligers en 
tuincommissie, hartelijk dank! (oig)
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ORGANISATIE
THE HAGUE ROAD RUNNERS
Groenendaal 11
2244 BK Wassenaar 070-328 1025
www.hagueroadrunners.nl
www.facebook.com/hrrdenhaag
Twitter: @hagueroadrunner
Google+: Hague Roadrunner
LinkedIn: The Hague Road Runners

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

TECHNISCHE COMMISIE
Ed Reinicke (voorzitter) 06-5183 6876

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

PARAMEDISCH CORPS
Fysiotherapeut:
Dannis van den Berg 06-5111 0224
Masseurs:
Ton Bakhuis 06-5259 9867 
Josien van Gorkum 06-4032 1275 
Peter Hoek 06-3466 9236 
Trudy de Lange 06-4215 0679 
Sacha Zijlmans 06-2820 2429
Vertrouwenspersoon:
Caroline van Enst 06-2386 8104

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

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

BARCOMMISSIE
Jan Willem Six (voorzitter) 06-2517 7102

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

VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
Liesbeth Brama (voorzitter)  06-4505 6804

CLUBKLEDING
Ed Zijl 06-2309 5534

Geef de pen door
Veel hardlopers kennen alleen de HRR-leden uit hun eigen loopgroep. Met deze rubriek 
laat de Hot Road Review je kennismaken met een andere loper. In deze aflevering maken 
we kennis met Wouter Kanselaar uit de loopgroep van Appie Beekhuizen.

Wouter is voorgedragen door Ulla de Wreede, 
wat is de connectie tussen jou en Ulla?
'Wij zijn samen gestart bij de toenmalige ZOT 
(nu CPC-runners) bij Ed Zijl in 2008. Ulla liep 
daar al en  ik ben samen met mijn vriendin 
Patty ingestroomd. Ik ben na een jaar door-
gestroomd naar het Racing Team, toendertijd 
getraind door Marcel den Dulck. Patty loopt 
nog steeds bij Ed. Nee, we kennen elkaar niet 
van de club. Je kunt ons niet bij de clubliefdes 
bijschrijven…'

Waarom loop je?
'Momenteel maak ik deel uit van de clubselec-
tie, het vroegere Racing Team. Een leuke jonge 
groep lopers waar ik mij erg thuis voel. Vroeger 
liep ik tussen de voetbaltrainingen door. 
Ik zat tot mijn 22ste op voetbal in Rotterdam. 
Hardlopen is echt mijn passie geworden, ik 
hou ook alle uitslagen van wedstrijden bij. 
Ik ben bijzonder trots op mijn tijd van de halve 
marathon tijdens de CPC 2012. Ik ging weg op 
een schema van 1.20 en liep uiteindelijk 1.17. 
Dat gaf mij moed om weer een stapje verder 
te gaan en te trainen voor de Marathon van 
Rotterdam in 2013. Helaas raakte ik een paar 
weken voor de marathon geblesseerd.
Na twee jaar kwakkelen ben ik nu blessurevrij, 
en hard aan het werk om weer terug te 

komen op mijn oude niveau. De Marathon van 
Rotterdam van 2016 komt voor mij te vroeg. 
Wellicht die van Amsterdam in het najaar van 
2016. Mijn vader heeft 15 marathons gelopen 
en heeft zijn eerste medaille aan mij gegeven. 
Ik hoop ooit mijn eerste marathonmedaille aan 
mijn vader te kunnen geven.'

Wat doe je voor werk?
'Ik werk sinds bijna drie jaar bij een groot 
internationaal bloemenbedrijf in De Lier. 
Mooi concern met over de hele wereld zo'n 
6000 medewerkers. In diverse werelddelen 
hebben we verschillende verkoop- en pro-
ductiepunten. Hiervoor werkte ik bij Ernst & 
Young. Ik ging dan voor de financiële controles 
van klant naar klant. Dat vluchtige sprak mij 
niet aan. Ik wil deel uitmaken van een bedrijf 
en daarvoor resultaten boeken. Het is hard 
werken, maar ik heb meer vrijheid in de invul-
ling van mijn taak. We vormen een klein team, 
twee man, we zijn min of meer samen gestart 
en worden steeds professioneler. We bouwen 

echt iets op. De overstap naar De Lier is het 
beste wat ik heb kunnen doen.' 

Hoe ziet je privéleven eruit?
'Ik woon samen met Patty Kuiper in Den Haag. 
Patty is basisarts en gaat zich specialiseren 
tot  huisarts, dat gaat nog zo'n drie jaar duren. 
Sinds anderhalf jaar zijn we de trotse ouders 
van onze dochter Mila. Je snapt dat de komst 
van onze dochter ons leven heeft veranderd. 
Maar met hulp van de diverse opa's en oma's 
komen we een heel eind. Aan sommige dingen 
die wij voor haar komst deden houden we 
nog vast. Zoals reizen. Vroeger maakten we 
echte verre reizen, nu iets dichterbij, maar 
we proberen nog steeds bijzondere reizen te 
maken. Zo staat voor dit jaar Polen en later in 
het jaar IJsland op het programma. Mila heeft 
inmiddels haar eerste 300 meter gelopen. Op 
de foto draagt zij trots haar medaille.' (oig)

Wouter geeft de pen door aan Pascal Smit uit 
de groep van Peter Kempkes.

Leeftijd:  32 jaar
Werk: financieel rapporteur (Group Controller) bij een internationaal 
 bloemenconcern in De Lier
Bijzonderheden:  woont samen met Patty Kuiper en hebben een dochter van 16 maanden
Loopgroep:  Appie Beekhuizen
PR:  16.24 uur op de 5km, 34.55 uur op de 10km en 1.17 uur op de 21km
Houdt van:  Sport in het algemeen, reizen, film, wandelen met z'n drieën 
Sterrenbeeld:  Tweeling

Wouter Kanselaar met dochter Mila


