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Van de redactie

Roerig
Het zijn roerige tijden. Niet alleen in de 

wereld, maar ook binnen onze club.
Het aftreden van het bestuur kwam vrij 
onverwacht en dat heeft meer gevolgen 
dan je zo op het eerste gezicht zou denken. 
De redactie moest de inhoud van dit blad 
vlak voor de deadline behoorlijk aanpassen. 
Een groot interview kon niet meer worden 
gebruikt. Diverse artikelen gingen niet door. 
Omdat er nogal wat vragen zijn over het 
waarom van aftreden hebben we per direct 
een artikel ingevoegd waarin het bestuur 
uitleg geeft. 

Een andere voorzitter, die van de buurt-
vereniging Wassenaar-Duindigt, gaat in dit 
nummer in op zijn gevecht om het mooie 
stukje groen waar onze club staat te behou-
den. Wij steunen zijn strijd van harte. Maar 
lees ook waarom hij vindt dat onze club 
eigenlijk op de verkeerde plek staat... 

De mediacommissie is heel blij met de her-
nieuwde start van drie documentalisten die 
de geschiedenis van onze club in kaart gaan 
brengen. De HRR is 31 jaar geworden, een 
mooie leeftijd om terug te kijken en bijvoor-
beeld foto's, bladen, folders, clubweekenden 
en clubhuizen in kaart te brengen. Een 
mooie klus van de lange adem.

Maak kennis met een HRR ultraloper. 
Hoe bereid je je voor op 100 km in Hong 
Kong of een ̕rondje̕ Mont Blanc Massief 
van 170 km? Lopen is een ̕lifestyle̒ vindt hij. 
Lees het op de achterpagina.

Tot slot. Afgelopen jaar hebben we drie 
nummers van ons clubblad uitgegeven. 
Dit gaan we ook in 2016 doen. Jullie 
ontvangen een nieuwsbrief als er actualiteit 
te melden is. Daarnaast zetten we steeds 
intensiever Facebook en Twitter in. We 
hopen jullie op deze manier ook in 2016 
goed op de hoogte te houden van het reilen 
en zeilen binnen onze club. Ook in roerige 
tijden…

Veel leesplezier en fijne feestdagen!

Ondine Gort,
voorzitter 
mediacommissie

Colofon
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HOT ROAD REVIEW

Het was niet altijd eenvoudig om een interes-
sant onderwerp aan te snijden dat direct 
of indirect met hardlopen en de vereniging 
te maken had. In mijn columns heb ik dan 
ook over een breed scala van onderwerpen 
geschreven. Natuurlijk over de vereniging, 
over vrijwilligerswerk, de renovatie en uitbrei-
dingsplannen, maar ook over zaken die in de 
hardloopwereld zo nu en dan een kleine hype 
waren. Denk daarbij aan ‘barefoot running’, 
de lengte van je hielbeen en de invloed die dat 
heeft op je snelheid. Het was ook sporadisch 
dat ik een reactie kreeg op de column. 
Het meeste genoegen beleefde ik met het 
artikel dat ik schreef bij het 25-jarig bestaan 
van onze vereniging, ‘The Hague Road Runners 
lopen in 25 jaar naar de maan’. Daarin bere-
kende ik dat alle leden, zowel de huidige als 
die uit het verleden, de afstand naar de maan 
(363.000 km) op 345 km na hadden afgelegd. 
Enkele leden spraken mij erop aan dat de 
berekening niet klopte en dat we al meer 
kilometers hadden afgelegd. We waren al op 
weg naar Mars?

Verderop in ons blad kunnen jullie meer lezen 
over de route die tot de demissionaire status 
geleid heeft (zie pagina 6-7).

Er is nog een laatste.
Op tweede kerstdag wordt zoals we al 19 
jaar hebben gedaan de Kerststrandloop 
georganiseerd. Als ik me goed herinner is Ruud 
van Groeningen hiermee begonnen. Henk 
Hoogeveen doet het nu al jaren. Vanuit de 
zeevisvereniging de AquaJutter vertrekken elk 
jaar meer dan honderd lopers richting Scheve-
ningse Pier voor een wedstrijd over 5 of 10 km. 
Is de twintigste Kerststrandloop de laatste? Er 
is al jaren sprake van sloop van de AquaJutter 
vanwege herinrichting van de boulevard. Nu 
is dat laatste deel van de boulevard vlak bij de 
Scheveningse haven aan de beurt. De AquaJut-
ter past daar niet in. Daarmee verdwijnt dan 
ook de uitvalsbasis voor de strandloop. Wie 
weet: misschien kunnen we bij een andere 
strandtent terecht! Of starten we - net zoals 
we ooit begonnen zijn als The Hague Road 
Runners - vanuit de achterbak van onze auto’s.

Toon de Graauw

 VOORWOORD VAN HET BESTUUR 3

De laatste
Na zeven jaar voorzitterschap begin ik aan de laatste column die in ons clubblad altijd 
onder de kop ‘Van de Voorzitter’ verscheen. Het bestuur is nu demissionair en we 
werken toe naar verkiezingen voor een nieuw bestuur. Bij elkaar waren het zover ik 
kan nagaan meer dan 30 columns.
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Het demissionaire bestuur 

wenst jullie allen 

fijne feestdagen toe 

en een gezond en

sportief 2016.

Jij en je partner zijn

van harte uitgenodigd op

de nieuwjaarsreceptie...

zondag 3 januari 
van

17.00 tot 19.00 uur.
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‘Tijdens de trainingscursus kwam ik al op 
het idee om jonge ouders met school-

gaande kinderen de mogelijkheid te bieden 
om bij de HRR te trainen. Ouders zouden hun 
kroost naar school kunnen brengen en dan 
komen trainen, was de gedachte, maar in wer-
kelijkheid is een andere groep ontstaan. Het 
gros heeft deeltijdwerk of is met (vervroegd) 
pensioen,’ legt Annie van Heiningen, trainster 
van de woensdag- en vrijdagochtendgroep, uit. 
Zoals Hans, de vader van Sylvia, die overdag 
traint omdat hij er nu de tijd voor heeft. ‘We 
kunnen altijd lekker de natuur in. Dat hebben 
we vóór op groepen die ’s avonds in het 
donker over straat moeten.’ 

Lekker rustig
Vrijdagochtend, 9.30 uur. De groep van Annie 
heeft het alleenrecht. De kantine is, op de 
groep na, leeg. Bijna twee jaar geleden heeft 
Annie de woensdag- en vrijdagochtendgroep 
opgezet.
Li Lian en Germaine (clubkampioenen 2015) 
trainen regelmatig overdag mee. Martin loopt 
al vanaf het begin bij Annie. ‘Door de wisselen-
de niveaus kan ik me optrekken aan de snelle.’ 
Marga is na jaren hardlopen eerst overgestapt 

Looptrainingen van Annie van Heiningen 

Goed begin van de dag
De een legt vijf kilometer af in 22 en de ander in 42 minuten. Ochtendtrainingsgroe-
pen kennen hun eigen diversiteit. Maar eensgezind vinden ze dat ze beter af zijn. ‘We 
hoeven nooit in het donker over straat.’ 

Foto's: Gerard Wessel

op wandelen en probeert nu weer hard te 
lopen bij Annie. ‘Het gaat nog niet zo snel, 
maar bij Annie hoef je niet bang te zijn dat je 
de anderen tot last bent.’ En dat klopt. Want 
Annie heeft een heel eigen trainingsaanpak! 

Groot niveauverschil
De groep – vandaag zo’n tien lopers sterk, op 
papier over de dertig – dribbelt in rustig tempo 
over het fietsviaduct en het paardenpad de 
natuur in. Annie checkt ondertussen bij iedere 
loper hoe het gaat: ‘Waardering, aandacht en 
sociaal contact staan voorop. Je vindt me nooit 
alleen voor de troepen uit. Ik wacht altijd op 
de laatste.’

Na een flinke reeks opwarmingsoefeningen zet 
Annie een parcours van 250 meter uit. De snel-
sten krijgen de opdracht zes keer het traject in 
flink tempo af te leggen en de langzame lopers 
rennen net zo lang tot de snelste binnen zijn. 
Annie: ‘Het niveauverschil is heel groot. De ene 
legt vijf kilometer in 22 minuten af en de ander 
in 42 minuten. Lange duurlopen zijn door het 
niveauverschil geen optie. Dan zou dezelfde 
persoon steeds achteraan lopen. Dat is niet 
leuk. Daarom probeer ik door veel variatie 

Loopgroep Annie van Heiningen: De trainingen zijn een uitdaging voor iedereen

aan te brengen de trainingen voor iedereen 
uitdagend te maken.’

Spelelementen
Na de eerste opdracht loopt de groep verder 
waar opnieuw een rondje wordt uitgezet. 
Korter dit keer. Hooguit 50 meter heen, 
omkeren bij de boomstam en weer terug. 
De groep wordt gevormd in tweetallen. De 
nummers één vertrekken zo snel als ze kunnen 
en tikken bij terugkomst hun maatjes aan. 
Als de ene holt kan de ander even uitblazen. 
Kort, want de wissels gaan snel. De renners 

proberen hun voorganger in te halen. Er wordt 
aangemoedigd en gehijgd. De trainingsjasjes 
gaan uit.
‘Het is maar goed dat het een ochtendtraining 
is’, zegt Sylvia. ‘dan heb ik veel meer energie 
dan ’s avonds.’ 
Er zit altijd een soort spelelement in de 
training. Soms neemt de groep springtouwen 
mee of dobbelstenen. Annie: ‘Laatst sjouwden 

Elke loopgroep is anders
De Hot Road Review mengt zich onder 
de HRR-loopgroepen en doet verslag. 
Wat maakt de ene groep anders dan de 
andere? Dit keer: de groep van Annie van 
Heiningen.

’Annie heeft een heel eigen 
trainingsaanpak’
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ze met gewichten van 1 kilo. Ik wilde ze laten 
voelen hoe zwaar het is als je een kilootje 
aankomt.’ De trainingen blijven dichtbij huis: 
door Clingendael, Marlot, de duinen of het 
Haagse bos. Het strand halen ze niet. ‘Toch 
hebben we ook echte fanatiekelingen en lopen 
er twee clubkampioenen mee. Dat is onze 
clubdiversiteit,’ zegt Ineke. 

Verlegen
‘Hoe lang moeten we dit nog volhouden?’ 
roept een van de lopers. De sprintsnelheid 
is er behoorlijk uit. De snelle lopers hebben 
zichzelf flink voorbijgelopen en de langzamere 
doen daar nu hun voordeel mee. Bij de laatste 
sprintjes slaan ze hun slag. 
‘Ik ben uit het bos geplukt’, vertelt Carolien als 
ze op adem is gekomen. ‘Annie zegt wel dat 
ze verlegen is, maar ze sprak Machteld, Irene 
en mij aan toen we in Marlot ons eigen rondje 
liepen. Of we geen zin had om HRR-lid te 
worden, vroeg ze. En nu zijn we er woensdag- 
en vrijdagochtend bij en nemen we regelmatig 
onze dochters mee.’ 

Fanatiek
‘Het is een uitdaging voor een trainer om 
lopers sneller te maken’, zegt Annie, ‘maar het 
is een extra uitdaging als je weet dat snellere 
lopers niet kunnen doorstromen naar een 
snellere groep. In de ochtenden moeten ze het 
met mij (op woensdag en vrijdag) of met Izaak 
(op dinsdag en donderdag) doen. Daarom 
besteed ik veel aandacht aan de gevarieerde 
snelheidstrainingen, maak ik vooraf een plan 
en schrijf ik naderhand op wat goed ging en 
wat niet. Dat houdt me scherp.’

Twee keer per jaar ondergaat de groep een 
coopertest op een parcours in Leidschendam. 
Dan kan iedereen zien of ze vooruitgaan. 
Er wordt rekening gehouden met leeftijd en 
sekse. Soms blijkt dan dat een snelle jongen 
goed scoort, maar een langzamere vrouw op 
leeftijd veel beter. Ook worden de HRR Time 
Trials - die altijd op een trainingavond worden 
georganiseerd - voor de ochtendgroepen 
twee keer per jaar op een woensdagochtend 
herhaald. 

Daarnaast geeft Annie nog training op de za-
terdagochtend aan een andere groep én traint 
ze zelf nog bij Eric Walther. ‘Ik ben fanatiek 
en loop graag wedstrijden. Dat enthousiasme 
hoop ik op mijn lopers over te brengen. Het 
doel van mijn trainingen blijft de conditie te 
verbeteren en respect te tonen, ongeacht het 
tempo.’

Tot het eind
Iedereen zit er doorheen. Maar Annie heeft 
nog één trainingselement in gedachte: Heen 
en teruglopen in één minuut zonder op je 
horloge te kijken. Dan heen en terug in an-
derhalve minuut en als laatst in twee. Tijdens 
de laatste opdracht moeten een aantal lopers 
flink aan de bak om niet veel te laat aan te 
tikken. Iedereen hapt naar adem. 

Alles bij elkaar is de groep anderhalf uur 
weggeweest en heeft iedereen minimaal zes 
kilometer afgelegd. De koffie staat klaar bij 
terugkomst. De dag kan eindelijk beginnen. 
(tvdg)

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

Trainingen 
doordeweeks overdag

Tijden• 
Van 9.30 tot 11.00 uur  ͳ
Dinsdag- en donderdagochtend,  ͳ
trainer Izaak Luteijn
Woensdag- en vrijdagochtend,  ͳ
trainer Annie van Heiningen

Eisen• 
De minimale eis om mee te trainen 
met de ochtendgroepen doordeweeks 
is tien minuten aan een stuk door te 
kunnen hardlopen 

Massage • 
Een keer per maand is een masseur 
vrijdagochtend vanaf 11.15 uur 
beschikbaar voor alle HRR-lopers. 
Informatie over de data bij Annie van 
Heiningen.

Annie van Heijningen
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Tien vragen aan het bestuur
Het bestuur is afgetreden. Dat bericht veroorzaakte veel verwarring binnen de club. Wat is er gebeurd? Tien Q&A’s over heden, 
verleden en toekomst van de club.

1 Waarom is het bestuur afgetreden?
Het bestuur ervaarde vanuit de club steeds 
grotere weerstand. De bestuurders kregen 
het gevoel dat zij voor elk besluit moesten 
vechten. Het besturen van de club werd 
daardoor zeer lastig. Daarom heeft het bestuur 
besloten op te stappen. Dat is onpraktisch op 
korte termijn, maar beter voor de vereniging 
op de lange termijn, meent het bestuur.

2 Gaat het niet om een paar mensen in de 
club die het bestuur dwarszitten? Vorig jaar 
is het bestuur nog met 80% van de stemmen 
gekozen.
Het besluit om op te stappen ging niet zozeer 
om het aantal mensen dat zich verzet tegen 
de bestuursbesluiten, als wel om de sfeer die 
is ontstaan. Door de oplopende weerstand 
binnen de club is het voor bestuursleden 
niet prettig meer werken. Terwijl plezier de 

grootste drijfveer is om zo veel vrije tijd te 
steken in de club. Bestuursleden zijn ook maar 
vrijwilligers.

3 Waarom heeft het bestuur er geen plezier 
meer in?
Met name het laatste jaar zag het bestuur zijn 
gezag ernstig afbrokkelen. Een aantal besluiten 
over gevoelige onderwerpen heeft tot grote 
commotie geleid. Vooral het hondenverbod 
en het aanzeggen van een trainer heeft 
kwaad bloed gezet bij leden. Daarnaast zijn er 
stromingen binnen de vereniging die blijven 
ageren tegen een besluit van het bestuur. 

4 Kan het bestuur dan niet gaan praten met 
betrokken personen?
Het bestuur probeerde met alle goede be-
doelingen sturing te geven aan de club. Maar 
gesprekken met direct betrokkenen hebben 

niet altijd geleid tot het gewenste resultaat. 
Ondanks alle zorgvuldigheid die het bestuur 
heeft betracht, blijven deze onderwerpen 
opspelen binnen de vereniging.

5 Maar is dit zo erg dat het bestuur moet 
aftreden?
De druppel die de emmer deed overlopen, 
waren de reacties tijdens en na de jaarlijkse 
vrijwilligersbijeenkomst op 13 november. 
Aan de vrijwilligers was gevraagd zich aan te 
melden voor deelname om te voorkomen dat 
er (zoals verleden jaar was gebeurd) te weinig 
eten zou zijn. Op de avond zelf is aan enkele 
vrijwilligers de toegang geweigerd. Ondanks de 
gekozen procedure van het vooraf aanmelden 
voor de vrijwilligersavond, had het bestuur 
zich op de avond zelf flexibeler moeten opstel-
len. Het is tenslotte een feestavond voor de 
vrijwilligers van de vereniging en dan is het 
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25 jaar 
clublid
Door het demissionair 
bestuur zijn tijdens 
de Algemene 
Ledenvergadering 
op 12 oktober 
jubileumspeldjes en 
bloemen uitgereikt 
aan leden die 25-jaar 
clublid zijn. V.l.n.r. Toon 
de Graauw, Marian van 
Grieken, Thomas Pieper, 
Theo Timmermans, 
Hellen den Dulk, Jan 
Nieuwenburg, Anita 
Keus, Ben van Kan, John 
Agterof

(foto: Frans Martens).
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niet gepast om vrijwilligers niet toe te laten 
(ongeacht of de procedure wel of niet goed is 
gevolgd). Daarover is een hoop commotie ont-
staan. Het bestuur heeft op dat moment niet 
ingegrepen. Het bestuur heeft de volgende dag 
contact opgenomen met de geweigerde leden 
en excuus aangeboden. 

6 Wat is dan het probleem? 
Dat is een opeenstapeling van actie en reactie. 
De dagen erna ontving het bestuur felle 
reacties over de gang van zaken. Vrijwilligers 
(waaronder leden met belangrijke posities) 
lieten weten niet meer beschikbaar te zijn 
voor hun functie. Sommige leden reageerden 
zo heftig dat ze op geen enkele manier ruimte 
lieten voor een excuus van het bestuur. Het 
bestuur onderkende dat door zijn handelen 
schade was veroorzaakt aan de relatie met de 
leden en vrijwilligers. 

7 En daarom is het bestuur afgetreden? 
Die avond was de aanleiding voor het bestuur 
om zich voor het eerst af te vragen of er nog 
wel voldoende draagvlak was. Het bestuur 
is toen tot de conclusie gekomen dat er 

onvoldoende basis was om in de toekomst op 
een goede manier te kunnen functioneren. Na 
rijp beraad besloot het bestuur dan ook om op 
17 november af te treden.

8 Wat zijn de gevolgen van die beslissing?
Na de bekendmaking van het besluit stroom-
den verschillende reacties, waaronder ook 
dankbetuigingen, binnen bij het bestuur. Een 
aantal vrijwilligers (waaronder eveneens leden 
met belangrijke posities) liet weten ook op te 
stappen nu het bestuur opstapt. 

9 Hoe gaat het nu verder met de club?
Het bestuur zal de lopende zaken als demissio-
nair bestuur afhandelen. Op 14 december was 
de Algemene Ledenvergadering uitgeschreven 
om een nieuw bestuur te kiezen. De Hot Road 
Review lag daarvóór al bij de drukker. Mochten 
tijdens de vergadering geen of onvoldoende 
beschikbare kandidaten zijn, dan is een com-
missie ingesteld die als opdracht krijgt om 
(meer) bestuurskandidaten te vinden. Ook 
dan zal het demissionair bestuur de lopende 
zaken afhandelen. Leden die nog niet per 
direct, maar pas later beschikbaar zijn als 
bestuurskandidaat, kunnen zich altijd bij het 
demissionair bestuur melden.

10 En hoe gaat het met die opzeggingen van 
vrijwilligersfuncties?
Al die mensen (voor én tegenstanders) 
die hebben aangegeven te stoppen met 
hun vrijwilligerswerk, worden nadrukkelijk 
gevraagd om hun besluit in het belang van de 
vereniging te heroverwegen. Of in ieder geval 
demissionair aan te blijven. (tvdg)

een opeenstapeling van 
actie en reactie



HOT ROAD REVIEW8 SPORT EN VOORNEMENS

Bericht voor de thuisblijvers
Op 6 maart 2016 start de 42e editie van de City-Pier-Cityloop (CPC). Gezinsleden, familie, vrienden, kennissen en collega’s van 
HRR-leden kunnen zich aanmelden om mee te trainen in loopgroepen van The Hague CPC Runners. Er wordt getraind voor de tien 
kilometer en de halve marathon.

De trainingen zijn dus bedoeld voor lopers 
die géén lid zijn van de vereniging en 

specifiek voor de CPC willen trainen. Er is 
één maar: die gezinsleden, familie, vrienden, 
kennissen of collega’s moeten er wel héél snel 
bij zijn! De eerste trainingen zijn al gestart. 
Zij kunnen nog tot 29 december worden 
toegelaten. 

Aanmelden is eenvoudig: 
e-mail naar 

hcr@hagueroadrunners.nl

Er wordt wekelijks vanuit het clubgebouw van 
The Hague Roadrunners getraind, op donder-
dagavond vanaf 19:00 uur en op zondagoch-
tend vanaf 9:30 uur. De training op dinsdag 
voeren de deelnemers op eigen gelegenheid 
uit. Iedereen wordt ingedeeld naar niveau. 

Deskundige trainers en begeleiders van The 
Hague CPC Runners helpen de deelnemers bij 
het realiseren van hun doelstelling: van een 
keer de CPC-tien kilometer willen lopen tot 
de tijd verbeteren op de halve marathon. Wel 
geldt dat de tien-kilometerdeelnemers vijf 
kilometer in ongeveer een half uur moeten 
kunnen afleggen en de halve-marathonners 
de tien binnen een uur. De aspirant CPC-
lopers krijgen naast trainingen en loop-
schema’s ook advies over voeding , kleding en 
blessurepreventie. 

De kosten zijn € 70. In dat bedrag is ook een 
lidmaatschap van de Atletiekunie opgenomen. 
Hiermee is iedereen voor de duur van de 
trainingen goed verzekerd. De inschrijving voor 
de CPC zelf is niet inbegrepen. 

Word ook lid van The Hague CPC Runners

Inschrijven kunnen de deelnemers zelf via de 
website van de NN City Pier Cityloop: 
http://www.cpcloopdenhaag.nl/lopers/
Trouwens, vergeet zelf ook niet in te schrijven! 

De CPC 10-kilometer en de halve marathon 
tellen ook als wedstrijd mee voor de club-
kampioenschappen (zie pagina 18).
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Toen ik begin 2015 besloot om intensief 
te gaan trainen voor de zestig kilometer 

van Texel, adviseerde mijn huisarts om een 
sporttest te ondergaan. Ik sloeg het advies 
niet in de wind. Het leek me nuttig om een 
uitgebreide medische check te laten doen (het 
heet zelfs een ‘groot sportmedisch onderzoek’) 
en op de hoogte te zijn van fitheidskenmerken 

Renrisico's
Columnist Jeroen van Els (groep Pierre van Leeuwen)

zoals bloedsuikerwaarde, vitale longcapaciteit, 
vetpercentage, zuurstofopname bij maximale 
inspanning en het omslagpunt waarbij 
verzuring optreedt. Daarnaast is het een 
prettige zekerheid om geen aangeboren 
hartafwijkingen en dergelijke te hebben. 
Ik wens immers niet om een week na een 
Ardennentrail door een Waalse boswachter 
te worden gevonden naast een modderig 
tractorpad.

Bij het Medisch Centrum Haaglanden werd 
ik op alle mogelijke manieren getest. Spieren 
en gewrichten werden door de sportarts een 
voor een kundig aangetikt en in mogelijke en 
onmogelijke bochten gewrongen. Ook werd 
een hartfilmpje gemaakt en uiteindelijk stond 
ik me, ernstig verhit en met een vreemd 
masker op mijn hoofd, uit te sloven op een 
lopende band. Veel van de resultaten vielen 
mee, weinig tegen. Mijn vermogen tot zuur-
stofopname is groot (mooi), de longinhoud 

is bovengemiddeld (vast handig) en de arts 
noteerde dat ik in het algemeen een gezonde 
en fitte indruk maak (sympathiek). Mijn 
omslagpunt ligt bij een hartslag van 172 en 
een snelheid van 14 kilometer per uur. Weten 
we dat ook weer.

De hamvraag bleef voor mij: is (veel) hard-
lopen gezond? Best wel, legde de sportarts 
uit. Bij drie uur hardlopen in de week heb je 
25 tot 30 procent minder kans op hart- en 
vaatziekten. Loop je meer dan drie uur, dan 
zakt dit percentage iets, maar het is nog altijd 
gezonder dan op de bank zitten. Goedgemutst 
bedankte ik de onderzoeker en mompelde dat 
ik nu zeker weet dat ik tijdens het hardlopen 
niet spontaan dood neerval. De sportarts leek 
me al een man van statistieken. “Meneer,” 
antwoordde hij kalm, terwijl hij me indringend 
aankeek, “dat risico is nooit nul.” Tenslotte 
adviseerde hij chocomel als hersteldrank. De 
echte of huismerk; dat maakt niet uit.

HRR
Kerststrandloop

2015

Wanneer:
Tweede Kerstdag 26 december

12.00 uur 

Inschrijving en start:
zeevisvereniging de AquaJutter 

bij het havenhoofd 
vanaf 10.00 uur

Afstanden:
1,2 km voor kinderen en 

5 en 10 km

Inschrijfgeld:
€ 6,00 

Kinderen tot 12 jaar 
kunnen gratis meedoen aan 

de 1,2 km
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Afscheid van een traditie

Twintig maal Kerststrandloop
De Kerststrandloop start dit jaar voor het laatst bij de de AquaJutter aan de boulevard tegenover het havenhoofd. De Kerstman, 
HRR-loper Henk Hoogeveen geeft nog één keer het startsein. ‘Tijd voor de jongere generatie om het over te nemen.’

Op de kalender staat traditiegetrouw 
op tweede kerstdag de Kerstloop van 

de HRR op het strand van Scheveningen. 
Kerstman Henk is zich al aan het opwarmen 
in de Aquajutter. Toch klinkt er wat gemop-
per, want het zou wel eens de laatste editie 
van de Kerstloop kunnen zijn. De boulevard 
in Scheveningen wordt verbouwd, surfdorp 
FAST is verdwenen en het gerucht gaat dat de 
Aquajutter plaats moet maken voor een hotel. 

Locatie Aquajutter
De AquaJutter is al 35 jaar de ‘huiskamer’ voor 
echte Scheveningers als Henk Hoogeveen, 
alias Henk Tapijt. Een ankerplaats voor oud-
vissers en oud-havenwerkers die net zoals hun 
voorgangers praten over vroeger. Je kan er 
klaverjassen, postzegels ruilen, zeemansver-
halen vertellen en een visbakkende buurman 
ontmoeten. Nu is het laatste deel van de 
boulevard vlak bij de Scheveningse haven aan 
de beurt voor herinrichting. De AquaJutter 
past daar niet meer in. Daarmee verliest de 
HRR een unieke locatie. 

Nieuwe generatie
Het is ook tijd dat de jongere HRR-generatie 
de organisatie overneemt, laat Henk 
Hoogeveen weten. Henk twijfelt of hij 
volgend jaar nog wel zin heeft om weer een 
Kerstloop te organiseren. Is dit dan het einde 
van de Kerstloop? Gaat hiermee een mooie 
hardlooptraditie verloren? Uit reacties van 
clubleden op Facebook blijkt wel dat iedereen 
het jammer vindt als de Kerstloop verdwijnt: 
‘Deze loop is uniek’. ‘Er is toch wel een andere 
accommodatie te vinden?’ ‘Wat moeten 
we dan doen op tweede kerstdag?’ En er 
zijn clubleden die zich al spontaan hebben 
aangemeld voor de Kerstloop. Wat als Henk 
de kerstmuts aan de wilgen hangt?

Legendarische loop
Henk organiseert de HRR-Kerststrandloop al 
járen. Het zijn legendarische wedstrijdjes. 
Allereerst de locatie. Daar valt niet veel meer 
over te zeggen dan dat je er een keer moet zijn 
geweest. Tijdens de inschrijvingen is het een 
dringen voor de bar en na afloop is het weer 
dringen als de traditionele soep en gebakken 
vis worden geserveerd. De AquaJutter lijkt het 
meest op een uitvergrote caravan met een 
zeecontainer ernaast.

Spektakel
Daarnaast maakt Henk er altijd een spektakel 
van. Verkleed als Kerstman geeft hij het 
startsein dat soms vijf minuten eerder of vijf 
minuten later valt. En soms holt de meute al 
weg voordat Henk op het strand is. Ooit is er 
iets mis gegaan met het keerpunt na 2,5 km. 
Het bordje stond per abuis nog bij de AquaJut-
ter. Iedereen heeft dat jaar wat extra meters 
gemaakt…

Oproep
We roepen iedereen op om naar een nieuwe 
locatie op zoek te gaan. En misschien is Henk 

dan ook bereid om door te gaan als Kerstman, 
met of zonder hulp van een paar clubleden. 
Het is een evenement. Kerstman Henk zal het 
op 26 december om 12.00 uur nog een keer 
doen. Het is misschien de laatste keer en JIJ 
kan erbij zijn! (mvg)

De Kerstman geeft het startsein

Henk Hoogeveen

Wie kent ze niet: de gedenktegels die Henk 
Hoogeveen uitdeelde bij de finish van de Kerst-
strandloop. Een paar jaartallen ontbreken. Wie 
heeft de ontbrekende tegels?

HRR-Kerststrandloop 2015
Wanneer: Tweede Kerstdag 26 december - 12.00 uur 
Inschrijving en start: zeevisvereniging de AquaJutter bij het havenhoofd vanaf 10.00 uur
Afstanden: 1,2 km voor kinderen en 5 en 10 km
Inschrijfgeld: € 6,00. (Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis meedoen aan de 1,2 km)
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25ste editie Roparun

Diner en veiling voor goed doel
De HRR-Haegsche Ooievaar Runners staan in de startblokken voor de 25e editie van de 
Roparun. Alleen met steun kunnen zij hun doel bereiken!

De Roparun is een estafetteloop van Parijs/
Hamburg naar Rotterdam waarmee geld 

wordt ingezameld voor projecten om het leven 
van mensen met kanker te veraangenamen. 
De Haegsche Ooievaar Runners (Team 
HOR105) zetten zich hiervoor in door het 
verkopen van lootjes en collectes. En ze 
organiseren het Roparun-diner op 19 maart en 

2e editie Pieterpadrun

Heroïsche run van 480 km
Dit jaar organiseerden een aantal HRR-clubleden voor de 1e keer een 480km estafette 
van Pieterburen in Groningen naar de Sint Pietersberg in Zuid-Limburg.

Na de eerste editie in 2015 van de hero-
ische run met veel lopen, fietsen, lol, 

goede gesprekken en weinig slaap komt er 
een vervolg! Sterker… Een HRR-team barst van 
ideeën en een nieuw parcours is in concept 
klaar. Revolutionair nieuws is dat het aantal 
teams wordt uitgebreid. In 2015 hebben ze de 
run geklaard met twee teams.

Komend jaar gaan ze op pad met maximaal 
vier teams. Mocht je meer informatie willen 
over de Pieterpadrun of zelfs interesse hebben 
om mee te doen, stuur dan een mail naar 
info@pieterpadrun.nl. Hou de site www.
pieterpadrun.nl en andere social media in de 
gaten en blijf onze club collega’s volgen!

de Benefietveiling op 8 april. 
Team HOR105: ‘We nodigen iedereen uit 
hierbij aanwezig te zijn. Word op Facebook 
vriend van Team HOR105 en blijf op de hoogte 
van onze activiteiten. Of stuur een mail naar 
pr@hor105.nl. Alleen met jullie steun kunnen 
we ons doel bereiken!’

Wat doet jouw groep?

Pubquiz!
HRR-leden lopen vaak niet alleen samen 
hard, maar vinden elkaar ook buiten de 
training. De groep van Barbara van Gessel 
kun je in de donkere maanden vinden in 
de Ierse pub O’Caseys op het Noordeinde 
voor de pubquiz. 

De eerste keer ging het mis: in de loop van 
de avond sloten zoveel groepsleden aan 

dat het HRR-team werd gediskwalificeerd. 
Dus worden de krachten verdeeld en strijden 
op een donderdagavond in november zowel 
‘HRR1 - Peters angels’ en ‘HRR2 - The Termina-
tors’ om de eer. Het komt goed uit dat de loop-
groepen van the Hague Road Runners zo divers 
zijn samengesteld: waar de één de Maribu 
kan onderscheiden van de Pelikaan, herkent 
de ander de eerste zin van ‘Sussudio’ en weet 
weer iemand anders de naam van ‘the demon 
barber of Fleet Street’. Zo’n loopgroepje is 
een ideaal pubquiz-team! Buiten een gezellige 
avond uit is het dus ook een mooie manier 
om je loopgroep eens beter te leren kennen. 
De betekenis van pruritus wordt goed gegokt. 
Maar L7…? En wie er die avond eigenlijk heeft 
gewonnen? Geen flauw idee!

Runnertjes
Hierbij de uitslag van de trekking 

van 8 november van de runnertjes:

€ 20,- 
Jacob E.

Frans Martens

€ 10,- 
Nico Tsg, Marc Hornung

Peter K., Jacq Pegels
Li Lian Tan, Henk H.

Ineke M.

€ 5,- 
Niels Franken, Jos Koot

S. Impal, Ellen Hazenbroek
Josée Noordam

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

kaart dan duidelijk in, met voor- 
en achternaam.
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Van de ledenadministratie
Door: Willem van Prooijen

Hieronder zie je gelukkig weer een flink aantal aanmeldingen. 
Opzeggers waren er dit jaar helaas ook, meestal om allerlei dwin-
gende redenen. Diegenen onder hen die hun band met de club 
willen houden zouden we willen uitnodigen donateur te worden. 
Dat kost € 30 per jaar en je blijft dan alle berichten ontvangen. En 
natuurlijk ben je dan altijd welkom om eens te komen bijpraten 
met je oude loopvrienden en -vriendinnen!
Begin januari worden de facturen voor de contributie over 2016 
verstuurd. WACHT DAAROP MET BETALEN! Nog mooier is om 
akkoord te gaan met automatische incasso zoals 80% van de leden 
tegenwoordig al doet (makkelijk aan te vinken bij Mijn HRR). Ook 
daar krijg je van tevoren bericht over zodat je altijd weet waar je 
aan toe bent.

Recente aanmeldingen:

Allen van harte welkom!

Dick Vrolijk
Estella Klouth

Ivonne Lagerweij
Erwin van Schilt

Marianne Oosterveer
Margo Rijkee-Hoek

Jaap Gasille
Annemieke Sobels

Oscar Dijkhoff
Tom Wilton

Koen van Swam
Daphne den Heijer
Bianca Broecheler

Ilonka Novak
Arnold Groeneveld

Fjóla Grétarsdóttir
Linda Besuyen
Kevin Rullens
Marcel Pop

Cindy Bruijnzeel
Iris Kester

Jan van der Leeuw
Julia Meijvogel

Maarten van Zanen
Marjolein Mol

Michiel Sandwijk
Alice Gubler

Liesbeth Groen-Gitz
Elise van den Boogaart 

Marike en Gijsbert studeerden beiden 
econometrie en ontmoetten elkaar op 

de Universiteit van Tilburg. In Tilburg waren 

ze al aangesloten bij de Road Runners. Het 
‘road runnersbloed’ liep dus al in hun aderen. 
Tijdens een CPC-clinic van de Haagse Road 

Hot Road Relationship

Road Runnersbloed
Sommige Roadrunners delen meer dan alleen hun passie voor hardlopen. Zoals Marike Knoef en Gijsbert van Lomwel. Zij delen een 
appartement met zicht op het Haagse Bos en de Noordzee.

Runners zagen ze dat de club de mooiste 
hardloopclub is achter de duinen. Na de CPC-
trainingen zijn ze ‘blijven hangen’. 

Tilburg is sinds 2011 ingeruild voor Den Haag. 
Marike werkt als universitair hoofddocent 
aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek 
naar pensioenen en sociale zekerheid. Gijsbert 
werkt bij het UWV als hoofd van het kennis-
centrum dat onderzoek doet naar verbetering 
van de uitvoering van de sociale zekerheid.

Marike traint in de marathongroep van Frans 
Perdijk en Marty Messerschmidt; Gijsbert 
traint voor een snelle 10 km in de groep van 
Ben van Kan. Sportieve ambities hebben ze 
genoeg. Marike heeft marathons getrotseerd 
en wil eigenlijk nog wel eens onder de 3.30 
finishen. En op de halve marathon wil ze nog 
een keer onder de 1.40. Marike loopt dan wel 
sneller en langer dan Gijsbert (volgens Gijsbert 
komt dit omdat Marike veel jonger is ), maar 
ook hij heeft ambities: de 10 km onder de 45 
minuten en misschien toch een keer de 21km. 
De eerste stap is gezet door in Tilburg niet voor 
de 10km maar voor de 10 Engelse mijlen te 
kiezen. (mvg)

Marike Knoef en Gijsbert van Lomwel
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Uit de vitrine

‘Doelstelling? Heel blijven!’
Hans Blokker liep tijdens de 1 van de 4 op Haagatletiek op 11 oktober de 10 km in 38:01 
en werd daarmee eerste in de categorie M55.

Dat is een mooie prestatie Hans, veel getraind 
de laatste tijd?
Ik was zelf ook blij verrast. Eigenlijk ben ik pas 
sinds twee maanden weer aan het trainen. De 
afgelopen paar jaren had ik veel blessureleed. 
Ben in die tijd verschillende keren aan mijn 
knie geopereerd en ook bleef mijn kuit opspe-
len. Heb dus grote geen wedstrijden gelopen 
of aan time trials meegedaan. Ik moest met 
hardlopen weer helemaal opnieuw starten. 
Daarom ben ik heel tevreden met dit resultaat.

Na deze prestatie heb je vast weer een 
nieuwe doelstelling?
Mijn enige doelstelling is heel blijven! En als 
dat lukt bij een toenemende trainingsintensi-

teit dan hoop ik de komende CPC op de halve 
marathon te starten. Zou heel mooi zijn. Tijd? 
Wat dacht je van onder de 1.25? Voor iemand 
die van nature beter presteert op de kortere 
afstanden teken ik daarvoor. 

Wat doe je nog meer voor je herstel?
Ik fiets heel veel, zowel op de racefiets als op 
de mountainbike. De combinatie lopen en 
fietsen is goed geweest voor mijn herstel. De 
stabiliteit in mijn knie wordt erdoor versterkt.

Aan wat voor afstanden moet ik dan denken?
Wat dacht je van de Tour for Life, een fiets-
tocht van Bardoneccia (IT) naar de Cauberg 
in Valkenburg. Een tocht van 1250 km en 

Nieuw op de club: Jan Kesteloo

Starten met een blessure
Jan Kesteloo (56) is een vriend van Ton Bakhuis, de trainer van de blessuregroep en 
masseur. Ze kennen elkaar al zeker veertig jaar.

Toen Jan begin dit jaar bij Ton op de mas-
sagetafel lag voor een behandeling aan 
achillespees en kuit adviseerde Ton om bij 
hem te komen trainen. ‘Dan kan ik zien hoe je 
loopt en kunnen we blessures opheffen,’ had 
hij gezegd.
Jan: ‘Dat was niet aan dovemansoren. Ik 
sloot me aan en na een maand of twee was 
de pijn voorbij. Ton let op je houding, op 
hoe je beweegt. Hij geeft veel loop-, rek - en 
strekoefeningen. Dat heeft geholpen.’
Inmiddels is Jan overgestapt naar de 
zaterdagochtendtrainingen van Annie van 
Heiningen. ‘Nee, meer trainen zit er niet in. Ik 
zwem een avond in de week, heb een gezin 
en werk. Ik ben bouwkundig ingenieur, de 
afgelopen twintig jaar bij een architecten-

bureau en momenteel als directievoerder 
bij een bouwbegeleidings- en adviesbureau. 
Tijdens een kennismakingsavond voor nieuwe 
leden (vrijwilligers) heb ik gevraagd of ik iets 
kon betekenen voor de toekomstige uitbrei-
ding en verbouwing van het clubhuis. Er is 
een behoefte om de kleedkamers een facelift 
te geven, er is ruimtegebrek en er is nog een 
waslijst aan andere wensen. Ik ben inmiddels 
lid van de bouwcommissie en heb het daar 
lekker druk mee.’
Tot zijn 35e heeft Jan gevoetbald; hij is 
gestopt toen hij kinderen kreeg. ‘Ik heb nog 
een tijdje met Ton bij Sparta op de baan 
gelopen, maar vond het makkelijker om ‘s 
avonds vanuit huis een parcours langs de 
Vliet te lopen. Uiteindelijk alleen. Nu bij de 

HRR heb ik weer gevonden wat ik sinds het 
voetballen heb gemist: onderdeel zijn van 
een club. De eerste minuten bij de HRR waren 
meteen gezellig en warm. Ik herkende het 
direct. En, dat moet ook gezegd, de omgeving 
speelt enorm mee.’

ruim 20.000 hoogtemeters, in acht dagen te 
volbrengen. En lekker genieten van colletjes als 
de la Madeleine, de Alpe d'Huez en de Grand 
Ballon. Deze tocht wordt elk jaar gefietst en 
staat in het teken van een goed doel. Ik heb 
een aantal keren meegedaan. Twee vliegen in 
één klap: mooi voor een goed doel ėn goed 
voor je herstel.

Tussen 17 juni 2015 en 16 november 2015 
zijn 22 prestaties geleverd die in aanmerking 
komen voor een plaats in de vitrine met de 
besten aller tijden. De totale vitrine is te vinden 
op www.hagueroadrunners.nl onder het 
tabblad “wedstrijden”, “records”. De vitrine 
hangt in enigszins beknopte vorm ook in de 
gang bij de kleedkamers. (oig)

Overlijdensbericht

Ons bereikte het droeve bericht dat 
Sacha Velgersdijk op 41 jarige leeftijd is 
overleden. Ze liep in de groep van Annie 
van Heiningen.
Op 6 november 2013 trainde Sacha voor 
de eerste keer mee, de laatste keer was 
op 4 maart 2015. In die zestien maanden 
is ze maar een tiental keren niet geweest! 
Op maandag 30 november is afscheid van 
haar genomen.
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Buur Frank Basters waakt over 
ons groen
Hardlopers zijn een stuk prettiger in de omgang dan de overheid, weet voorzitter Frank 
Basters van Buurtverenging Wassenaar - Duindigt. Zijn missie: de buurt zo groen mo-
gelijk houden. En dat valt soms niet mee.

Een uniek plekje waar je zuinig op moet 
zijn. Zo noemt Frank Basters het gebied 

rond onze hardloopvereniging. Frank (70) is 
voorzitter van de Buurtvereniging Wassenaar-
Duindigt en bekommert zich in de eerste 
plaats om het groen van onze omgeving. ‘Dit is 

echt een bijzonder gebied, ingeklemd tussen 
de Landscheidingsweg, de Rijksstraatweg en 
Benoordenhout. Vier vierkante kilometer waar 
niet meer dan 70 gezinnen wonen. Waar vind 
je dat nog in de Randstad? 
De meeste van die zeventig gezinnen zijn bij de 
buurtvereniging aangesloten. Ze voelen zich 
nauw betrokken bij wat er in hun omgeving 
gebeurt. Zo wordt er soms flink gebouwd in 
het gebied. Denk aan het Louwman museum 
(‘niet te voorkomen’) en nu ook de nieuwe 
Amerikaanse ambassade aan de Rijksstraatweg 
(‘ook niet te voorkomen’). Daar moesten een 
paar voetbalvelden en de hondenrenbaan voor 
wijken. ‘Dat soort zaken trekken wij ons aan.’

Vechten voor je zaak
Een nieuwe ambassade is misschien lastig 
tegen te houden, maar op andere vlakken 
staat de buurtvereniging wel degelijk haar 
mannetje. Neem nou het fietsviaduct over de 
Landscheidingsweg. Voor ‘ons hardlopers’ niet 

meer dan een blok beton waar we wekelijks 
overheen rennen, voor de Buurtvereniging 
Wassenaar-Duindigt was het lange tijd een 
hoofdpijndossier, vertelt Basters. ‘Door de 

komst van het fietsviaduct werd de Buurtweg 
in tweeën gesplitst. Of wij als buurtbewoners 
voortaan maar even om wilden rijden: negen 
kilometer en dan ook nog via Den Haag! Nou 
mooi niet. Als buurt kwamen we in opstand. 

Wie zijn zij?
Waar we ook heen rennen, we komen er 
altijd langs: onze buren. Golfers, woning-
bezitters, paardenliefhebbers, ze vormen 
een bont gezelschap. De Hot Road Review 
maakt een rondje langs de velden.

Deze keer brengen we een bezoek aan 
Frank Basters, voorzitter van de buurtver-
eniging. Hij woont op de Buurtweg 153, 
niet ver van de rotonde.

Vrijwel iedereen hier diende een bezwaar-
schrift in. Dat had de provincie nog nooit 
meegemaakt. We hebben uiteindelijk onze zin 
gekregen. We mogen nu als bewoners met de 
auto (en bijna iedereen in deze buurt heeft een 
auto, red.) over het viaduct rijden. Dan kunnen 
we gewoon Wassenaar in, net als vroeger. 
Maar wat een moeite dat heeft gekost!’

‘Je moet de ambtenaren hier op het rechte pad 
zien te houden, dat is echt nodig. Ze zijn soms 
slecht geïnformeerd en het stukje Wassenaar 
waar wij wonen is voor hen ver van hun bed. 
Ons gebied is prachtig, maar het is ook een 
beetje een vergeten gebied. Als buurtvereni-
ging proberen we dat beeld recht te zetten.’

Vier overheden
Door kwesties als met het viaduct is het 
vertrouwen in de overheid er niet groter op 
geworden, zegt Basters. ‘We hebben hier met 
vier overheden te maken: de gemeente Wasse-
naar, de gemeente Den Haag, Rijkswaterstaat 
en de provincie Zuid-Holland. Groot probleem 
is dat zij niet goed samenwerken met als 
gevolg dat er heel vaak niets gebeurt. Kort 
geleden lag de straat hier verderop bij Albert 
Heijn in Benoordenhout open, dat is in de 
gemeente Den Haag. En juist op dat moment 
werd hier om de hoek de Waalsdorperlaan 
afgesloten in verband met werkzaamheden 
voor de nieuwe Amerikaanse ambassade. Daar 
gaat de gemeente Wassenaar weer over. Door 
al die werkzaamheden ontstond een enorme 
verkeerschaos hier in de buurt. Met een beetje 
coördineren kun je zo’n situatie makkelijk 
voorkomen.’

HRR: goede buur
Het contact met onze hardloopvereniging is 
gelukkig een stuk beter, zegt Basters, die zelf 
tennist en nog met veel plezier terugkijkt op 
de laatste lustrumviering waarvoor hij was 
uitgenodigd. Hij is blij met het goede contact 
met het (demissionair, red.) clubbestuur en 
volgt het wel en wee van HRR op de voet. In de 
voorgenomen uitbreiding van het clubhuis kan 
hij zich wel vinden. ‘Daar gaan we als buurtver-
eniging echt niet voor liggen.’ Met mogelijke 
uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen 
heeft hij meer moeite. ‘Er is gewoon geen 

Frank Basters: ’Ik zie de projectontwikkelaars al in de rij staan’

’We hebben uiteindelijk onze 
zin gekregen’

’De buurtvereniging staat wel 
degelijk haar mannetje’
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ONZE ACTIVITEITEN ZIJN:
VOEGWERK VERVANGEN
GEVELREINIGING
METSELWERK HERSTELLEN
IMPREGNEREN 
SCHOORSTEEN RENOVATIE

BEL TIJDENS KANTOORUREN:
070-3512888 OF 06-53311874

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

UW GEVEL 
ONZE ZORG!

    
 

    
 

GESPECIALISEERD IN SNIJ- & KNIPVOEGEN
GEVEL RENOVATIE

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:

WWW.HGRGEVELRENOVATIE.NL
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’We zijn zuinig op ons buurtje’

ruimte. Ons advies: zet je auto bij Duindigt 
neer. De buurt is prima en veilig, ik loop daar 
elke avond met de hond en mijn vrouw ook. 
En anders zou ik gewoon met de fiets komen. 
Jullie hebben een prachtige hardloopvereni-
ging met zevenhonderd leden, maar vanwege 
het gebrek aan parkeerplaatsen zitten jullie 
eigenlijk op de verkeerde plek.’
Over ‘ons hardlopers zelf’ verder niets dan 
lof. Nou ja, een klein ergernisje is er wel. ‘We 
horen hier wel eens verhalen van automobilis-
ten die last hebben van lopers. Dat ze weinig 
oog hebben voor het overige verkeer. Dat 
roept wel eens irritatie op. Maar dat is dan ook 
alles.’

Verstening
Basters beleeft meer hoofdbrekens aan wat 
hij noemt ‘de verstening’ van zijn gebied. Over 
een paar maanden wordt het Internationale 
Strafhof opgeleverd aan de Waalsdorperweg. 
En daarmee doemt volgens hem een nieuw 
probleem op voor de buurt: een grote stoet 
automobilisten. ‘Vanuit Wassenaar is het 
strafhof relatief makkelijk te bereiken, via de 
Landscheidingsweg. Maar wij zijn eigenlijk 
vooral bang voor de mensen die uit Den Haag 
zelf komen, met name uit de richting van het 
World Forum. Het zou zomaar kunnen dat zij 
via de Hubertustunnel richting Wassenaar 
rijden en dan via de Buurtweg richting strafhof 
gaan. En dat over al die smalle straatjes. Daar 
kijken we niet naar uit.’

Geen vertrouwen
Ook de toekomst van renbaan Duindigt zit 
hem bepaald niet lekker. ‘Het gaat niet zo goed 
met de draf- en rensport. Stel dat de boel daar 
onverhoopt wordt opgedoekt, dan komt er een 
enorm gebied open te liggen. Ik zie bij wijze 
van spreken de projectontwikkelaars al in de rij 
staan. Het bestemmingsplan voorziet erin dat 
Duindigt een open gebied blijft, maar de ge-

schiedenis heeft laten zien dat bestemmings-
plannen heel gemakkelijk aangepast kunnen 
worden om bepaalde ontwikkelingen mogelijk 
te maken. Een van de golfverenigingen in de 
buurt kon een aantal jaren geleden uitbreiden. 
Om dat mogelijk te maken moesten er 600 
bomen worden gekapt. Door de inzet van 
bewoners, de natuurbeschermingsorganisatie 
AVN en de Buurtvereniging kregen we de 
herplant op het terrein van de golfclub zelf er 
toch door. Maar goed ook, want als vereniging 
zijn we zuinig op ons buurtje. Het is van belang 
niet alleen voor de bewoners, maar ook voor 
de vele sporters en recreanten dat deze groene 
buffer – een ware oase in de Randstad - blijft 
bestaan.’ (sst)

’Vanwege het gebrek 
aan parkeerplaatsen zitten 

jullie eigenlijk op de 
verkeerde plek’



HOT ROAD REVIEW16 UIT HET BUITENLAND

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

Valencia: Ciudad del Running
Nu eens geen hardloper die over zijn wedstrijd vertelt, maar een vriendin die haar ervaringen deelt. Is het wel leuk om mee te gaan? 
Linda Steentjes: het hoogtepunt was een zestal futuristische gebouwen in het Turiapark.

Tekst en foto’s Linda Steentjes (partner van Robbert van Heerdt, trainingsgroep Barbara van Gessel)

Ik had me voorgenomen om elk jaar een stad 
te bezoeken. Maar van dat plan kwam niet 

zo veel terecht, totdat mijn partner, HRR-lid 
Robbert van Heerdt, besloot om elk jaar een 
halve marathon in een Europese stad te lopen. 
Dat was een mooie start van mijn voorgeno-
men traditie!

Op donderdag 15 oktober was het zover. Na 
een maandenlange voorbereiding van Robbert 
op de club gingen we met een koffer vol 
hardloopspullen per vliegtuig naar Valencia. 

Deze stad manifesteert zich als “Ciudad del 
Running”; elke week is er wel een hardloop-
wedstrijd. De drooggelegde bedding van de 
rivier de Turia, die 8 km door de stad slingert, 
is een walhalla voor hardlopers. Er zijn zelfs 
aparte hardlooppaden aangegeven met een 
speciaal verkeersbord!

We slapen in het NH Ciudad de Valencia, 
omdat het op 1 km van zowel de start, het 10 
km punt én de finish ligt. Op de dag van de 
wedstrijd wordt het ontbijt twee uur ver-
vroegd en we hebben een gratis late checkout 
om na de race nog te douchen en te rusten. 
Het hotel zit dan ook vol lopers.

Om Robberts benen niet te veel te belasten, 
huren we fietsen om de stad te verkennen. 
Valencia heeft een oud centrum met prachtige 
gebouwen, kerken en gezellige pleintjes, maar 
het hoogtepunt is de nieuwe Stad der Kunsten 
en Wetenschappen: een zestal futuristische ge-
bouwen in het Turiapark, omringd door vijvers 
waardoor alles ook nog weerspiegeld wordt. In 
de gebouwen zijn musea, een zeeaquarium en 
een concertgebouw gevestigd. 

Robbert kan het niet laten om in een bal 
over het water te lopen. Of dit de pijn in zijn 
scheenbeen veroorzaakt, of de 700 treden van 
de El Miguelete-toren blijft onbekend, maar 
lastig is het natuurlijk wel. 

We halen in het havengebouw het startbewijs 
op. Er zit gelukkig ook een plattegrond bij, 

Met een koffer vol 
hardloopspullen 

naar Valencia

In Valencia staan verkeersborden voor hardlopers

Of dit de pijn in zijn 
scheenbeen veroorzaakt, 

blijft onbekend



HOT ROAD REVIEW

zodat we samen kunnen doornemen waar en 
hoe laat ik Robbert langs de route kan zien. 

En dan breekt de dag van de halve marathon 
aan. Dat is vroeg opstaan, ontbijten en naar de 
start wandelen, het goede startvak kiezen en 
de overbodige kleding afgeven.
Ik loop terug naar ons hotel, precies bij het 1 
km punt. Op de tonen van het nummer “Viva 
la Vida” van Coldplay klinkt het startschot en 

als eerste schieten de professionele renners 
in een flits over de straat. Wat zijn die gasten 
snel! Na zes minuten rent ook Robbert 
stralend voorbij en dan heb ik even pauze tot 
een uurtje later, want dan sta ik weer bij het 
10 km punt. Even zoeken tussen alle bezwete 
koppies, maar we hebben elkaar gezien en het 
gaat lekker. Daarna neem ik weer even pauze 
met een kopje thee op een zonnig terrasje 
en loop dan naar de afgesproken plek langs 
de route, vlak voor de finish. Ook daar zie ik 
een blije Robbert voorbij komen en finishen, 
aangemoedigd door vooral Spanjaarden.

Dus het antwoord op de vraag of het wel leuk 
is om mee te gaan, kan ik beantwoorden met 
een volmondig “ja”. Er is trouwens een traditie 
geboren: próxima parada … Krakau in 2016!
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Ik neem even pauze op 
een zonnig terrasje

In het Turiapark loopt Robbert van Heerdt over water

Robbert van Heerdt in het kort
Met 250 km voorbereiding was ik in topvorm. Ik voelde me goed. Het weer was goed: 19 
graden bij de start en 24 bij de finish. Het parcours is vlak en het snelste van Spanje. Profs 
lopen de halve in 59:10. Zelf deed ik er iets langer over maar ik kwam euforisch over de 
finish. Het gaf me echt een enorme kick. Valencia is een absolute aanrader. Het is een leuke 
combinatie van stedentrip en sportbelevenis. En het is relatief dichtbij.
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Wie niet snel is, moet slim zijn

Meedoen om te winnen
Clubkampioen worden is doodeenvoudig. Als je minimaal 7 en maximaal 10 geclas-
sificeerde wedstrijden meeloopt, maak je kans om winnaar te worden van de club. 
De CPC, Royal Ten, Leiden en onze eigen time trials tellen allemaal mee.

Je hebt de keus tussen 5, 10 en 21 kilometer. Per leeftijdscategorie kan je clubkampioen worden. 
Hoe? Heel eenvoudig door zo min mogelijk punten te vergaren. 

1. Je loopt minimaal 7 geclassificeerde wedstrijden
2. Per geclassificeerde wedstrijd krijg je punten
3. Als eerste HRR-loper in je categorie krijg je 1 punt, als tweede 2 punten enz. 
4. Voor ieder lid tellen zijn/haar beste 10 resultaten mee
5. Als je niet meeloopt in een wedstrijd, krijg je 1 punt meer dan de laatste clubgenoot in je 

categorie of 10 punten als niemand meeloopt

Er komt een beetje tactiek bij kijken. Jij (of je trainer) houdt bij wie in jouw leeftijdscategorie je 
tegenstanders zijn. Als zij zich niet inschrijven voor een wedstrijd dan doe jij dat natuurlijk wel… 
De beste klasseringen tellen mee… 
Je hoeft niet de snelste van de vereniging te zijn. Wel de slimste. That’s it. 

Li Lian Tan, clubkampioen 
2015 (V45)

‘Zonder dat ik het wist’
‘Het is fantastisch om clubkampioen te 
worden, maar zelf begreep ik het niet. Ik 
kreeg een uitnodiging van het bestuur om bij 
de Algemene Ledenvergadering aanwezig te 
zijn, omdat ik waarschijnlijk clubkampioen zou 
worden. Ik wist dat er nog één wedstrijd werd 
gelopen. Natuurlijk heb ik even gecheckt, maar 
mijn tegenstandster Pippa Gilbert had zich niet 
ingeschreven. Als ze die laatste wedstrijd wél 
had gelopen was zij clubkampioen geworden. 
Er zijn vrouwen in mijn leeftijdscategorie die 
veel sneller zijn dan ik, maar ik heb – zonder 
dat ik het wist – de juiste wedstrijden gelopen 
voor het clubklassement. Dat ik clubkampioen 
werd was totaal onverwacht! Eigenlijk is het 
jammer dat je niet eerder weet hoe je ervoor 
staat. Het is een leuke competitie. Trouwens 
die leeftijdscategorieën kunnen best kleiner. 
Tien jaar is wel een heel lange tijd.’ (tvdg)

Li Lian Tan
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Wedstrijden die meetellen in 2016

14 februari  (1 van de 4) Koplopers Delft  10 km
6 maart  CPC  10 km
6 maart CPC halve marathon
15 maart (1 van de 4) Sparta 10 km
2 april Westland halve marathon
6 april 1e time trial  5 km
5 mei Golden Ten 10 km
22 mei  Leiden 10 km
22 mei  Leiden halve marathon
29 mei Royal Ten 5 km
29 mei Royal Ten 10 km
6 juni  2e time trial  5 km
4 juli 3e time trial  5 km
4 september Pijnacker halve marathon
14 september 4de time trial  5 km
18 september  (1 van de 4) HRR 10 km
24 september Vredesloop 10 km
8 oktober (1 van de 4) Haag Atletiek  10 km

Clubkampioenen 2015
Tjitze Mast M75
Germaine van Leeuwen V65
Jacques Merx M65
José Willemse-Olsthoorn  V55
Jan Vrieling  M55
Li Lian Tan  V45
Dave Boselie M45
Mirjam Graat  V35
Jean Rogers  M35
Patty Kuiper  VSE
Arthur Camps  MSE

Leeftijdscategorie (leeftijd vanaf 1 april)
Mannen   Vrouwen
MSE M55 VSE V55
M35 M65 V35 V65
M45 M75 V45

Clubkampioenen 2015

Mirjam Graat (V35), 
Dave Boselie (M45), 
Jan Vrieling (M55), 

Jacques Merx (M65) en 
Jean Rogers (M35) 

krijgen een medaille en 
bloemen uitgereikt door 
TC-voorzitter Ed Reinicke

Foto’s Frans Martens
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Mediacommissie

Extra hulp bij het 
archiveren

Documentalisten Heleen Wagenaar (l) (trainingsgroep Izaak 
Luteijn) en Sophie van Geenhuizen (trainingsgroep Annie 
van Heiningen) komen Ronneke Borsboom helpen met het 
archiveren van belangrijk HRR-materiaal. Foto’s, clubbladen, 
brochures, verslagen en alles wat in aanmerking komt, wordt 
gedocumenteerd, gecatalogiseerd en gedigitaliseerd. 

Mochten HRR-leden nog spullen hebben die voor de geschiedenis 
van de club belangrijk zijn (denk aan foto’s of documenten van 
de oprichting, loopgroepen, hardloopschema’s en/of gewonnen 
prijzen…) neem dan contact op via archief@hagueroadrunners.nl.

Cartoonist: Maarten Verpoort (HRR-lid)

Barcommissie

Opzoek naar barkeepers 
en keukenprins(ess)en 
Je één keer in de acht weken uitleven in de keuken en achter de 
bar. Dat kan als barvrijwilliger op de club. 

Iedere barvrijwilliger die bardienst heeft, ziet en spreekt veel (nieuwe) 
clubleden en krijgt de kans om zich uit te leven in de keuken. 

Nazit
Naast hardlopen is de ‘nazit’ met lopers onder elkaar een belangrijke 
reden om naar de club te komen. En eerlijk is eerlijk, een geslaagde 
‘nazit’ staat of valt met de barvrijwilligers. Tijdens de trainingen zijn zij 
in een team druk bezig met bakken en beleggen van broodjes en koken 
van eitjes. Na de training staan de barvrijwilligers klaar achter de bar. 
Als de vlaflips, broodjes kaas, biertjes of wijn en bitterballen over de 
toonbank schuiven wordt het al snel gezellig.

Maaltijden
Op steeds meer avonden wordt ook iets extra’s klaargemaakt door de 
barvrijwilligers zoals pasta, soep, tonijnsalade of gehaktballen. 
De barcommissie regelt de bestellingen bij de Sligro, het inroosteren van 
barvrijwilligers, het controleren van de baromzet en het uitgeven van 
runnertjes. 

Achter de coulissen 
Het wordt allemaal zo geruisloos mogelijk geregeld. 
TIP: Willen leden hun verjaardag vieren op de club, dan kan getrakteerd 
worden op warme snacks, bitterballen, worst- of kaasplateau. Laat het 
de barcommissie weten. Er kan veel worden geregeld.

Aanmelden als barvrijwilliger
Je kan je aanelden bij de voorzitter van de barcommissie, Jan Willem Six 
(janwillem.six@casema.nl / 06 2517 7102) maar ook andere barmede-
werkers kunnen gerust benaderd worden voor vragen of om je aan te 
melden. Informatie over de barvrijwilligers en hun taken is te vinden op 
het bord links van de bar.
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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

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

TECHNISCHE COMMISIE
Ed Reinicke (voorzitter) 06-5183 6876

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

PARAMEDISCH CORPS
Fysiotherapeut:
Dannis van den Berg 06-5111 0224
Masseurs:
Ton Bakhuis 06-5259 9867 
Josien van Gorkum 06-4032 1275 
Peter Hoek 06-3466 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) 06-1311 1574
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 is dat 
Pascal Smit uit de loopgroep van Peter Kempkes.

De redactie spreekt Pascal in een omgeving 
die niets met hardlopen te maken heeft: 

het café van het Haagse Filmhuis. Het is 
eigenlijk werktijd, hij is net terug uit Barcelona 
en houdt tijdens ons gesprek zijn laptop in de 
gaten. Dit café blijkt ook een van zijn werkplek-
ken te zijn. Dat maakt nieuwsgierig. Pascal 
heeft niet veel vragen nodig, zijn verhaal rolt 
er vanzelf uit.

Lopen
Momenteel ben ik geblesseerd aan mijn achil-
leshiel. Noem het liever ‘groeipijn’. In 2006, 
toen ik in Den Haag kwam wonen, ben ik lid 
van de club geworden. Ik liep als tiener op de 
atletiekbaan in Hoofddorp en Haarlem en ben 

daar ook officieel KNAU-gediplomeerd atletiek-
trainer geworden. Af en toe mis ik de baan wel. 
Ik denk dat iedere loper er goed aan doet om 
er zo nu en dan een training af te werken. 
Het zou ook goed zijn als iedere loper die 
maar even de tijd heeft, vrijwilligerswerk deed 
binnen de club. Ik zelf sluit me sinds een paar 
jaar aan als trainer bij de CPC-trainingen die de 
club verzorgt. 
De laatste jaren richt ik me bij de HRR op de 
(ultra) trail. In België zijn leuke evenementen 
met ideale afstanden (eerst 20 en 30 km, later 
tot 70 km) over onverhard terrein. Van de 
loopjes in België ging het naar de Alpen. Eerst 
de 100 km van Courmayeur naar Champex 
naar Chamonix (met 6100 hoogtemeters) en 
daarna de Ultra Trail du Mont Blanc. Daar heb 
ik in 2012 mijn eerste DNF (Did Not Finish) ge-
scoord. De winterse omstandigheden werden 
me als beginnend loper in de bergen de baas. 
Ook zo’n leermoment waar je het voor doet. 
Sommigen vinden dat het niets met hardlopen 

te maken heeft. Powerhike is wellicht een 
betere benaming. 
Een jaar later, in 2013 heb ik van dezelfde Ultra 
Trail du Mont Blanc de TDS (120 km/7250 hm) 
uitgelopen. Ik was 30 uur onderweg met een 
van mijn beste hardloopbuddies. Memorabel. 
Daarna de Eigertrail (101 km/6700 hm) waar 
de foto is genomen, Bouillon (104 km/4000 
hm) in 15 uur en Trail du Tour des Fiz (61 
km/5000 hm). 
De sfeer bij de trail is gemoedelijk. Daar doe ik 
het voor. De inspanning in combinatie met de 
ontspanning. Een dagje uit met de HRR-loop-
maten, contact met medelopers, ondertussen 
lekker rennen, genieten van de omgeving en 
natuurlijk de Belgische biertjes na afloop. 
Wat mijn doelen nog zijn? Als ik de komende 
twee maanden de balans kan terugvinden 
(door yoga en pilates) wil ik begin volgend jaar 
100 km in Hong Kong lopen. En wellicht het 
hele rondje om het Mont Blanc massief (170 
km/10000 hm). Natuurlijk staan er nog legio 
andere lopen op de longlist. Ik benader het 
rennen graag als ‘lifestyle’.

Werk
Ik werk voor DHL, ’s werelds grootste logis-
tiek dienstverlener. In de supply-chaindivisie 
beheren wij magazijnen voor klanten. Een 
warehouse managementsysteem is daarin een 
belangrijk element. Ik ben productmanager en 

onderhoud een aantal van deze systemen.
In het verleden heb ik veel gereisd, een tijdje 
in China gewoond. Nu zijn de online faciliteiten 
veel beter en ben ik een echte ‘thuiswerker’ 
geworden. Alleen voor meetings die we niet 
via conferencing kunnen doen, ga ik nog 
onderweg. In ieder geval een ritme dat goed te 
combineren is met het trainingsschema. 

Privé
Ik wilde na omzwervingen dichter bij mijn 
familie wonen. Het leven op andere plekken in 
de wereld was goed voor enige tijd, maar als je 
binnen op een loopband moet trainen voor de 
Great Wall Marathon omdat je door de smog 
niet lekker buiten kunt rennen, dan begin je 
de frisse lucht van hier te missen. Ik woon nu 
samen met mijn vriendin aan de Prinsegracht, 
zij runt daar een schoonheidssalon. (oig)

Pascal geeft de pen door aan Carolien Smit uit 
de groep van Eric Walther.

Leeftijd:  43 jaar
Werk: Productmanager bij DHL
Loopgroep:  Peter Kempkes (+ trailgroep olv Pierre van Leeuwen)
PR:  Niet belangrijk, maar dit jaar gingen de 60 van Texel, in 5.22 uur en de 
 hardloop4daagse (100 km in 6 etappes over de Veluwe) in 7.30 uur 
 wel lekker
Houdt van:  Op de rustdagen lopen met de hond 

Pascal op de Eigertrail


