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www.hagueroadrunners.nl	 Officieel cluborgaan van de  “The Hague Road Runners”

1nummer1
Hot Road Review

Zo gaven op 5 januari tegen de honderd leden 
gehoor aan de gezamenlijke uitnodiging van de 
beide voorzitters John Agterof (HRR) en Ben 

Hermans (Club van 100). Onder het genot van een hapje 
en een drankje werden gelukwensen voor een sportief 
2008 uitgewisseld. 

In eerdere jaren werd de nieuwjaarsreceptie nog wel eens 
vooraf gegaan door een prestatieloop(je), maar nu had 
een fors aantal leden “Zorg en Zekerheid” al in de benen. 
Het champagneglas kon natuurlijk niet ter hand genomen 
worden zonder  een toespraak van de beide voorzitters. 

Allereerst bedankte John alle vrijwilligers die er ook 
dit keer weer voor gezorgd hadden dat de leden in zo’n 
plezierige (kerst)sfeer ontvangen konden worden, in het 

bijzonder Berry Kramer en de leden van de barcommis-
sie. Hierna was er uiteraard aandacht voor de sportieve 
prestaties in het afgelopen jaar. Verder stond hij stil bij 
alle ontwikkelingen die de club heeft doorgemaakt. 
Gelukkig louter positieve. Zowel aan het clubhuis als 
aan de omliggende entourage worden jaarlijks verbe-
teringen aangebracht, waarmee de lat eigenlijk elk jaar 
een beetje hoger komt te liggen. Datzelfde geldt voor de 
ontwikkeling van het ledenaantal. Elk jaar zijn het er per 
saldo toch weer meer. Dat onze vereniging zo populair is 
hebben we vooral ook te danken aan het trainerscorps dat 
binnen hun eigen groepen zorgt voor een goede training 
en dito sfeer. En uiteraard wenste de voorzitter dat 2008 
ook qua sportieve prestaties 2007 weer zal overtreffen. 
Kortom de basis voor weer een succesvol verenigingsjaar 
was gelegd.

Nieuwjaarsreceptie
De aftrap van het nieuwe jaar gebeurt bij onze vereniging niet met een duik in de koude Noordzee, 
maar wat “traditioneler” met een nieuwjaarsreceptie voor leden met hun partners op de eerste zon-
dag van het nieuwe jaar.
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Op het nieuwe jaar

Clingendaelcross	zondag	24	februari,	11.30	uur
Op zondag 24 februari organiseert The Hague Roadrunners voor de 12e keer de Clingendaelcross. Een echte cross 
over ruiter- en onverharde bospaden en heuvels in Clingendael.

Er is een trimloop van 4,7 en een wedstrijd van 7,1 km
Beide starten om 11.30 uur, direct na afloop van de juniorencross.

De Clingendaelcross is onderdeel van het 1 vd 4 Haaglanden Hardloopwinkel Crosscircuit, dat georganiseerd 
wordt door de verenigingen HRR, Haag, Sparta en de Koplopers .
Leden van deze verenigingen doen, als zij voorinschrijven middels lijsten op hun club, gratis mee. Voor anderen 
bedraagt de inschrijving € 2,-. Er is een loterij op startnummer. Prijzen worden beschikbaar gesteld door de 
Hardloopwinkel.

Na afloop is tevens de prijsuitreiking van de diverse klassementen van het Hardloopwinkel crosscircuit. Iedereen 
die aan 3 van de 4 crossen heeft meegedaan wordt in de einduitslag opgenomen.

Natuurlijk doen er dit jaar veel Roadrunners mee. Eerst even met zijn allen de junioren aanmoedigen en daarna 
knallen door Clingendael, of gewoon lekker rustig aan doen (voor zover dat mogelijk is op die ruiterpaden…) 
Wil je niet meedoen, maar kom je toch kijken, dan kunnen we wel een paar mensen gebruiken die op een strategi-
sche plek de lopers in goede banen leiden. Geef je op bij Henk van Leeuwen of Izaak Luteijn. Zij hebben dit jaar 
de organisatie in handen.
De cross wordt evenals vorig jaar voorafgegaan door een juniorencross over één ronde van 2.3 km. De start van 
deze cross is om 11.00 uur. 
Voor de eerste jongen en het eerste meisje onder de 17 jaar is er een beker.Deelname is gratis.

Voorinschrijven kan op de lijsten die inmiddels in het clubhuis hangen

Tot de 24e!!.

Ben is weer de oude

Kijk ook eens op onze website:
www.hagueroadrunners.nl

In afwachting van de start

Je loopt makkelijk verkeerd op zo’n strand

Kerststrandloop	2007
Buffelen over het strand

Er was een tijd dat mensen de Kerstdagen traditiegetrouw doorbrachten met kerk, familie en veel 
en lekker eten. Die tijden lijken nu definitief voorbij. Nog steeds probeert mening persoon indruk 
te maken met creatieve kookkunsten, maar er is ook tijd voor heel andere dingen: zoals een stukje 
hardlopen op het strand van Scheveningen!

lees verder op blz. 6

Al vele jaren organiseert de HRR de Kerststrandloop. 
Jaren was deze in handen van het illustere duo Ruud van 
Groeningen en Els Bloemen, maar in 2005 heeft Henk 
Hoogeveen de organisatie op zich genomen. Henk wordt 
daarbij trouw geholpen door een vast team bestaande uit 
Izaak Luteijn, Marga Elkerbout, Anita van der Stijl, Marie 
van Kan, Piet Meinders, Koos de Groot en Rodi Druif.

In totaal meldden zich 195 mensen aan de start en dat is 
weer meer dan vorig jaar. De weersomstandigheden waren 
dan ook goed. Mensen konden zich aanmelden voor de 
vijf of de tien kilometer. Ook stond er een jeugdloop en 
Nordic wandelen (vijf kilometer) op het programma.

De snelste loper op de vijf was R. Simouni met een tijd 
van 20:50, gevolgd door Marco Scholtens van HRR in 
een tijd van 23:03 en vlak daarachter, Richard Bosma in 
23:16.
Sandra van de Berg van de HRR was eerste vrouw op de 
vijf kilometer (vijfde positie van totaal aantal deelnemers 
op de vijf) en eindigde in een tijd van 24:56.

Op de tien kilometer was de eerste plaats weggelegd voor 
Willem de Graaf van de HRR met een tijd van 37:26, 
gevolgd door Vincent Trinthamer van Sparta (37:47) en 
Mart Solleveld (41:31) van Olympus’70.

De Kidsrun telde maar zeven jeugdige lopers, maar ook 
hier werd een eerste prijs uitgereikt en wel aan Elin van 
Erk van Avantri. Hij overbrugde de afstand van 2,5 kilom-
eter in een tijd van 5:27.

Dit jaar was de verzorging achteraf uitgebreid tot erwten-
soep en gebakken vis. 
 
De 12e editie van de Kerststrandloop was niet mogelijk 
geweest zonder de steun van de giften van verschil-
lende leden (Henk Hoogeveen, Johan Knoester en Ruud 
van Groeningen) en de sponsoren Stenaline en het 
Heidelbergse Cement Werk:‘Tijd en geld gespaard met de 
mortel van De Waardt!’

Door:

Hilde Eugelink
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�	 COMMISSIES	&	BESTUUR

Berichten	vanuit	het	bestuur
Uit de Bestuursvergadering 18 december 2007:
• De vergaderkamer zal verrijkt worden met een ere-

galerij voor onze ere-leden. Bestaande uit een wand-
bord met clublogo en naambordjes eronder.

• HRR heeft ruim € 1.700 teruggekregen aan Ecotax.
• Tijdens de 1 van de 4 wegwedstrijd heeft een 

aantal mensen de auto verkeerd geparkeer 
d. Het bestuur wil een ieder erop attent maken dat 
HRR het recht heeft om op het parkeerterrein van 
Duindigt te parkeren. Maak daar dus gebruik van!

• Jelle stopt met de organisatie van de 1 van de 4 weg-
wedstrijd. Een opvolger moet gezocht worden.

• Op de Nieuwjaarsreceptie zal Frans Martens bedankt 
worden voor de fraaie muur in de serre.

Uit de Bestuursvergadering 8 januari 2008:
• Helaas hebben 5 adverteerders in het clubblad 

opgezegd. De communicatie-commissie zal gevraagd 
worden of zij een wervingsactie wil starten. Maar 

mochten er nu al leden zijn die interesse hebben, dan 
worden zij verzocht zich te melden bij het bestuur

• Op dinsdag- en donderdagochtend is de vloerver-
warming uit in de kleedkamers. Aangezien onder-
zoek heeft aangetoond dat het beter is om continue 
de verwarming aan te houden in de winter zal het 
probleem opgesnord worden. 

• Jelle zal een tekening maken van de opstelling van 
de inventaris in clubhuis en gang, zodat na een even-
ement de spullen makkelijk op zijn plaats teruggezet 
kunnen worden.

De volgende bestuursvergaderingen in 2008 staan gepland 
op 12 februari en 11 maart.

Door:

José Willemse

Secretariaat Bestuur HRR

Voorzitter	aan	het	woord

Bij het schrijven van dit voorwoord (16 januari), 
bruist het binnen onze vereniging als vanouds 
weer van de activiteiten. Meteen copy inleve-
ren voor de eerste Hot Road Review van 2008, 
Nieuwjaarsreceptie op 6 januari, start zaterdag-
ochtend trainingen (ZOT) voor de CPC van 15 
maart a.s. en de oplevering van de Bongaertz-
zaal. 

De Nieuwjaarsreceptie was evenals vorig jaar goed 
bezocht en verliep in een zeer geanimeerde sfeer. 
De verzorging door de barcommissie was echt 

geweldig.

Ik wil even stilstaan bij enkele punten, die ik naar voren 
gebracht heb gedurende mijn Nieuwjaarstoespraak. 
Terugblikken heb ik niet gedaan, omdat ik vind dat bij 
zo’n gelegenheid de toekomst de hoofdmoot moet zijn. Na 
een goed 2007 staat ons weer een goed jaar te wachten, 
daar ben ik van overtuigd. Alle ingrediënten zijn aanwezig 
nl. de commissies zijn goed bemand en draaien op volle 
toeren, het ledental blijft op peil, vrijwilligersaantal blijft 
gelukkig -wel met moeite- ook op peil en we hebben 
een goede begroting waarin praktisch alle oude en 
nieuwe wensen van de commissies verwerkt zijn. Van 
het technische front is te melden dat vier leden opgeleid 

worden voor trainer loopgroepen, terwijl racingteam 
ambities uitstraalt goed te scoren, inclusief de van een 
ernstige blessure herstelde Willem de Graaf.

Ik heb de aanwezigen de vraag gesteld of zij mee willen 
helpen op de ingezette weg verder te gaan. Hierop werd 
instemmend gereageerd, waaraan ik wel verbonden heb 
dat wij onder geen voorwaarde mogen verslappen.  Wij 
hebben met onze vereniging een behoorlijke hoogte 
bereikt dankzij grote inspanningen en zullen die ook in 
de toekomst moeten blijven leveren. Niets komt vanzelf 
en dat is maar goed ook, want anders zouden wij ons niet 
kunnen onderscheiden.

Onder belangstelling van de Haagse pers is de ZOT weer 
van start gegaan met 95 deelnemers. Dit getal is gegroeid 
naar 150 op de tweede zaterdag. Als u mij vraagt hoe dit 
succes ook in 2008 weer tot stand gekomen is, antwoord 
ik: ‘een zeer enthousiaste commissie die de voorbereiding 
tot in de puntjes geregeld heeft met ondersteuning  van 
een al even enthousiaste groep begeleiders én een goede 
marketing.’

Het Bongaertz-zaaltje is eergisteren na grondige renovatie 
op de 70e verjaardag van Ben Hermans opgeleverd.   Het 
is nu voor kleinere groepen een genot in dit opgeknapte 
zaaltje te kunnen vergaderen. Verder zijn er enkele 
computerfaciliteiten aangelegd.

De start van het nieuwe jaar geeft mij een goed gevoel. De 
afspraak die ik op de Nieuwjaarsreceptie met u gemaakt 
heb, herhaal ik nog eens - wij zetten er met z’n allen de 
schouders onder.

Met sportgroeten,

John Agterof, voorzitter  

TC-nieuws
Het nieuwe jaar is weer begonnen en dus zijn er op 
donderdagavond en zaterdagochtend weer veel nieuwe 
gezichten te zien van de deelnemers aan de CPC-loop-
groepen. Natuurlijk wordt er naar gestreefd dat zoveel 
mogelijk van deze lopers over een tijdje lid worden van 
onze club en instromen in al bestaande en eventueel nieuw 
te vormen loopgroepen. Daarom is het belangrijk dat we 
voldoende beschikking blijven houden over gekwalifi-
ceerde trainers. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor 
de TC. Dus wederom weer een oproep: als je interesse 
hebt in het volgen van een cursus Trainer Loopgroepen die 
door de Atletiekunie (voorheen KNAU) elk najaar wordt 
georganiseerd, meldt dit dan aan je trainer of aan één van 
de TC-leden. De Atletiekunie organiseert ook het hele 
jaar cursussen Assistenttrainer Recreatieve Loopgroepen, 
Trainer Sportief Wandelen en Trainer Nordic Walking.

Behalve deze cursussen worden door zowel de HRR als 
de Atletiekunie regelmatig bijscholingen voor de train-
ers georganiseerd. Bijvoorbeeld de reanimatiecursus voor 
gevorderden, gegeven door onze masseur Trudy de Lange, 
die door een groot aantal HRR-trainers op 27 november 
2007 in ons clubhuis is gevolgd.

De doorstroom tussen groepen is ook een punt van aan-
dacht voor de TC. Veel lopers zijn geneigd om bij hun 
reguliere loopgroep te blijven lopen, terwijl ze ook bij een 
snellere groep kunnen lopen of beter naar een langzamere 
groep kunnen gaan. Ook is het verstandiger dat lopers 
herstellend van een blessure (tijdelijk) in een langzamere 
groep lopen. Het is een vast agendapunt van de TC-train-
ers-overleggen hoe zulke lopers te stimuleren om naar een 
voor hun geschikte groep te gaan. 

Namens de TC en trainers,

Annet Manders en Eric Kerklaan

M.i.v. 1 maart 2008 stop ik als barcommissielid. 
Dit gaat me toch wel een beetje aan mijn 
hart.Vele jaren hebben jullie mij regelmatig 

achter de bar zien staan. En achter de schermen heb 
ik ook het een en ander gedaan. Maar het is met mijn 
werk op dit moment niet mogelijk om mijn functie als 
barcommissielid optimaal te vervullen.
Ik blijf uiteraard actief als barmedewerkster 1x in de 8 
weken.
En ook met de Royal Ten blijf ik beschikbaar om de 
catering te verzorgen.
Het barcommissie-team heb ik ook laten weten dat, indien 
nodig, ze altijd een beroep op mij als barmedewerkster 
bij evenementen kunnen doen. Dus helemaal verdwijnen 
doe ik niet.
Ik wil hierbij alle lopers bedanken voor de gezelligheid 
die zij mij hebben gegeven. Zelf heb ik er erg van genoten 
heb om deze functie te vervullen.
Daarnaast zijn er verschillende mensen geweest, die 
bijgedragen hebben om dit werk voor mij ook aangenamer 
en makkelijk te maken en waardoor, voor de meesten van 
jullie, niet zichtbare dingen op rolletjes verliepen zoals:
Mary de Koning, die al jaren zorgt voor schone 
handdoeken/theedoeken en sopdoekjes. JéJé Groot die met 
regelmaat de milieubewuste taken op zich neemt en voor 
ons het papier/karton en glas afvoert.  Cees Crielaard, die 
wekelijks de bestellingen voor ons controleert en opruimt. 
Henk Hoogeveen, die voor een schone keuken zorgt.
Ook zijn er altijd barmedewerk(st)ers geweest die 
spontaan insprongen als er iets mis ging of wanneer het 
extra druk was. En natuurlijk niet te vergeten mijn eigen 
team dat altijd voor elkaar klaar staat.
Dit maakt de functie van barcommissielid een stuk 
aangenamer.

Ik ben bezig een opvolgster te zoeken. Op het moment 
dat dit artikeltje de deur uit moet, is het mij nog niet 
gelukt, dus doe ik meteen hierbij een oproep: Welke leuke 

persoon durft het aan om deze leuke job van mij over te 
nemen. Onze voorkeur gaat uit naar een vrouw, voor het 
evenwicht in de barcommissie.
Informatie hierover is altijd te verkrijgen bij alle 
barcommissieleden en bij mij natuurlijk.

Ik wil in ieder geval iedereen die zijn steentje heeft 
bijgedragen en mij leuke jaren heeft bezorgd bedanken.
En dan als laatste de steeds terugkerende oproep doen:
Wij kunnen altijd nog barmedewerk(st)ers gebruiken, laat 
wat van je horen!!!!!!!!!!
En ik blijf jullie zien.

Door:

Nellie Verpoort

Ex-lid Barcie

BARpraat
Jarenlang werken ze achter de schermen. De bar draait, dat vind je gewoon. Maar bij een afscheid 
wordt het vrijwilligerswerk weer even zichtbaar.

Colofon
The Hot Road Review is een uitgave van The Hague Road Runners. Het staat iedereen vrij stukken in te sturen 
voor plaatsing in de clubkrant. De redactie behoudt zich het recht voor stukken zonder opgave van redenen 
te weigeren of in te korten. De sluitingsdatum voor de volgende editie is vastgesteld op woensdag 5 maart. 
Stukken aanleveren kan via redactie@hagueroadrunners.nl of Heugelink@tiscali.nl

Redactie – André Westerhuis, Hilde Eugelink, Sarah Mollink
Advertententies – Informatie over advertentietarieven is verkrijgbaar bij André Westerhuis (zie clubinformatie pag. 12)
Vormgeving – Grafische Bedrijf Oranje van Loon
Drukwerk – Grafische Bedrijf Oranje van Loon
Fotografie – Hilde Eugelink, André Westerhuis, Sarah Mollink en vele leden
Ledenadministratie – Voor wijzigingen in de adressering, neem contact op met Avram den Heijer (zie clubinformatie pag. 12).

HRR	Evenementenkalender	2008
FEBRUARI
10  1 VAN DE 4 KOPLOPERS 
24 1 VAN DE 4 CROSS   HRR

MAART 
9  1 VAN DE 4 SPARTA

MEI 
25 ROYAL TEN

Algemene	Ledenvergaderingen
Zet ze nu alvast in de agenda: 
De algemene ledenvergaderingen zijn dit jaar vastgelegd voor maandag 14 april en maandag 27 oktober.

Nellie Verpoort
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E‘Mijzelf omschrijven in een enkele zin is geen 
eenvoudige zaak. Ik denk dat de termen 
‘serieus’ en ‘betrouwbaar’ het meest van 

toepassing zijn. Dat klinkt saai, maar dat ben ik niet. Ik 
ben ook initiatiefrijk en ondernemend’, aldus Antoinette 
Jans als ik haar vraag hoe zij zichzelf ziet.

Antoinette Jans is niet het langst zittend bestuurslid van 
de vereniging, maar ze komt er wel dichtbij. In 1999 
werd zij lid van The Hague Road Runners en al een jaar 
later volgde zij Noor Albers op als P.R. commissaris en 
lid van het bestuur. Vervolgens nam zij in 2002 het stokje 
over van Frank Soonius en we kennen haar vandaag de 
dag vooral in de rol van penningmeester. Een rol die 
zij met verve bekleedt en waar zij in april afscheid van 
neemt. Bijna acht aaneensluitende jaren heeft zij dan als 
bestuurslid vol gemaakt. Voor veel mensen zou dat een 
hele opgave zijn, voor Antoinette echter niet. Hoe heeft ze 
het ook zo lang vol gehouden?

‘Ik vind het vanzelfsprekend dat je iets doet voor een 
vereniging waar je lid van bent, zeker als de vereniging 
voor de volle 100% op vrijwilligers draait. Toen ik als lid 
eenmaal in de gaten kreeg dat de mensen achter de bar 
lopers waren van de vereniging, toen gingen bij mij de 
ogen open. Dat kan ik ook, dacht ik. In die periode zat de 
vereniging midden in een verhuizing. We zouden van de 
Buurtweg naar een nieuw clubgebouw aan Groenendaal 
(red: het huidige clubgebouw) verhuizen. Er was een 
speciale Algemene Leden Vergadering belegd waar ik veel 
vragen stelde over de financiële kant van de verbouwing 
en verhuizing. Dat heeft het toenmalige bestuur 
gestimuleerd mij te vragen voor een bestuursfunctie. In 
eerste instantie heb ik de boot afgehouden, omdat ik 
eerst mijn controllersopleiding af wilde maken, maar in 
het voorjaar van 2000 ben ik dan aangetreden als P.R. 
commissaris.’

‘Ik blijf het leuk vinden, na al die jaren. Als je actief bent 
in de vereniging krijg je een kijkje achter de schermen 
en leer je de vereniging pas goed kennen.Welke functie 
nu leuker was van de twee die ik heb uitgeoefend, is 
moeilijk te beantwoorden. Als P.R. commissaris zet je 
veel in gang (red: aanwas van leden). Als penningmeester 
zet je niet alleen veel in gang, maar moet je ook veel 
controleren. Penningmeester zijn is veelomvattend; 
alles raakt financieën. Het is inhoudelijk heel breed. De 
gemeenschappelijke overeenkomst tussen beide functies 
is, dat je met veel mensen in aanraking komt en altijd veel 
moet regelen.’

Tussen het besturen door is Antoinette Jans altijd blijven 
lopen. Eerst in de groep van Henk Hoogeveen en later in 
de groep van Frans Perdijk. Ze heeft de afgelopen jaren 
ook nog tijd weten te vinden voor het lopen van enkele 
marathons. In 2005 naam zij ook deel aan de speciale 
marathon trainingsgroep onder leiding van Willem de 
Graaf, Roché Silvius en Appie Beekhuizen. Ze wist in de 
marathon van Berlijn toen maar liefst 20 minuten van haar 
P.R. af te halen. Was het voor haar zo’n eenvoudige zaak 
om het lopen met haar bestuursfunctie te combineren?

‘Als je niet loopt is de band met de vereniging heel 
anders. Ik ben wel eens geblesseerd geweest en je merkt 
dan wel dat je zaken mist. Gisteren bijvoorbeeld kwam ik 
op de club om iets te bespreken en bij binnenkomst merk 
je dat alles zo vertrouwd aan doet. Je hoort meer, bent 
makkelijker bereikbaar. Je snapt waar lopers behoefte aan 
hebben, maar ook omgekeerd. Je snapt waarom sommige 
regels nu eenmaal moeten gelden. Simpele dingen als 
het niet uitkloppen van je schoenen tegen de witte muur 
bijvoorbeeld, omdat een vrijwilliger net een hele middag 
de muren heeft gewit. Dat is gewoon zonde van zijn of 
haar werk. Of glazen opruimen voordat je weggaat. Het 
zijn kleine dingen, maar wel belangrijk. Als je als lid en 
loper ook een taak hebt binnen de vereniging, ben je veel 
meer betrokken bij de vereniging. Je vormt daardoor ook 
meer eenheid binnen de vereniging. Je bent loopmaatjes.’

Acht jaar èn lopen èn bestuurswerk doen: het kan niet 
anders of de club is een tweede thuis voor Antoinette 
geworden. Ongetwijfeld zal dat straks best even wennen 
zijn om niet meer naar de club hoeven te gaan om iets te 
bespreken of zomaar aanwezig te horen zijn. Hoe gaat ze 
straks met haar tijd om? En redt ze het wel zonder club?

Antoinette Jans lacht:’ Je zou inderdaad kunnen zeggen 
dat de club mijn familie is geworden, of in ieder geval, 
mijn naaste buur en het clubgebouw komt dicht in de 
buurt van mijn eigen stoep. Een eigen stoep houd je ook 
altijd schoon, daar let je op en zo kijk ik ook tegen de 
vereniging aan. Om het in ambtenarentaal uit te drukken:’ 
Je draagt bij aan de kwaliteit van je eigen leefomgeving’. 
Ik zou zeggen: het is net als je eigen huishouden. Dat 
loopt pas soepel en efficiënt als iedereen zijn steentje 
bijdraagt. Ik heb ook veel geleerd van de club. In de loop 
der jaren heb ik geleerd dingen los te laten, ben ik zelf iets 
soepeler geworden en vooral: je leert met verschillende 
mensen om te gaan. Maar na acht jaar is het gewoon 
tijd voor iets anders. Ik verheug me er al op als ik straks 
gewoon meer tijd in de loopgroep kan doorbrengen. Nu 
is het na het lopen toch al snel dat iemand iets vraagt, 
of dat je ergens heen moet. Ik wil ook weleens blijven 
hangen en napraten met de mensen in mijn groep zonder 
onderbroken te worden. En het zal heus niet zo zijn dat 
ik helemaal niets meer doe. Met een jaar of twee zal ik 
ongetwijfeld wel weer iets oppakken, zo is mijn aard. Of 
dat binnen of buiten de vereniging is weet ik nog niet.’

Een opvolger voor Antoinette Jans is nog niet benoemd. 
Wel zijn er gesprekken met een serieuze kandidaat. Wat 
zou zij haar opvolg(st)er mee willen geven?

‘Natuurlijk alle kennis en ervaring die ik heb. Het 
belangrijkste echter is, dat om je werk goed te kunnen 
doen als penningmeester en bestuurslid, je altijd om heen 
moet blijven kijken. Realiseer je wat je ziet en wat de 
consequenties ervan zijn voor de club. Houd altijd een 
open blik.’

Die open blik heeft haar ook in doen zien wat de toekomst 
voor de club zou kunnen betekenen.

‘Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het lopen de 
toekomst heeft. Om de HRR een gezonde club te laten 
blijven, en dan praat niet over financieel gezond, is het 
van belang dat de vereniging een goede kern behoudt. De 
vereniging heeft voldoende instroom, maar ook uitstroom. 
Je ziet dat de gemiddelde leeftijd van de leden hoger 
wordt. De vereniging moet geen duiventil worden waar 
iedereen in en uitvliegt. De harde kern bestaat uit ‘die-
hards’ waarvan de meesten al lid waren van de vereniging 
voordat ik mij aanmeldde. Op een gegeven moment moet 
ook de harde kern aangevuld worden, want er komt ook 
een moment waarop de ‘die-hards’ besluiten hun tijd 
anders te besteden dan aan de club. We moeten blijven 
werken aan het betrokken maken en houden van nieuwe 
leden.’

Door:

Hilde Eugelink

Penningmeester	neemt	afscheid	in	april
Waar en wanneer je haar ook ziet op de club, altijd zijn er mensen in de buurt die even iets aan haar 
willen vragen. En dat kan. Zo is Antoinette Jans. Als bestuurslid moet je open staan voor vragen en 
suggesties van leden. Luisteren en zien naar wat er gebeurt. Bedenken hoe het altijd beter kan. Een 
kort interview met een vrouw die altijd heeft geprobeerd te zijn wat zij denkt dat een penningmees-
ter moet zijn: streng, doch rechtvaardig.

Antoinette

Wij lopen ons uit de sokken..........!!!!!

Dit is de slogan voor het jaar 2008 van het Roparun team “De Haegsche Ooievaar Runners”. Wij zijn 
van plan om met het hele team een enorme prestatie te leveren op zowel sportief, als op financieel 
terrein.

Roparun

Wij willen dit jaar in de voorbereiding op de 
Roparun een accent leggen op: “supported by 
the Hague Road Runners”. Wij vragen bij deze 

aan alle leden van onze vereniging, om hieraan gestalte en 
inhoud te geven.
Indien de clubleden enige moeite doen, om een actieve 
bijdrage te leveren, dan helpen zowel de teamleden van de 
H. O. R. als de clubleden van de H. H. R. samen het lijden 
van terminale kankerpatiëntjes te verlichten en de laatste 
periode van hun leven draaglijker te maken.

Het Roparun- team is met tweeëntwintig personen inmid-
dels compleet. Het team wil zich inzetten om de Roparun 
zowel sportief, als financieel te laten slagen.
Het bestuur, de P.R. commissie en de teamcaptain hebben 
veel voorbereidende werkzaamheden verricht en nu zijn 
zowel de teamleden van de H.O.R.  als de clubleden van 
de H.R.R. aan de beurt om de ideeën van de P. R. com-
missie te helpen verwezenlijken.

De P. R. commissie heeft zich ten doel gesteld, om 
komend jaar een nog hoger bedrag te kunnen overmaken 
naar de stichting Roparun. Om dit te bereiken heeft de 
P. R. commissie de volgende ideeën uitgewerkt, waarbij 
van de leden van onze club actieve medewerking wordt 
gevraagd:
- Koop één of meerdere Roparun loten.
- Koop speciale Roparun sokken.
- Geef je, samen met familie en vrienden, op voor een 

diner- avond op vier of vijf april.
- Verzamel/ bewaar goed verkoopbare spullen voor de 

“spullenmarkt” op Koninginnedag.

In samenspraak met een lid van de P.R. commissie kunnen 
de volgende activiteiten worden verricht:
- Ondernemer of middenstander, bespreek de mogeli-

jkheden tot het sponsoren van ons team.

- Benader bedrijven en winkels via de speciaal ont-
worpen flyer met onze slogan: “We lopen ons uit de 
sokken” met het verzoek ons team te sponsoren.

- Benader bedrijven en winkels met het verzoek om 
onze showcard neer te zetten

- en klanten, of gasten aan te moedigen een kleine 
flyer mee naar huis te nemen.

- Benader sportverenigingen om met onze “sokkenac-
tie” mee te doen.

- Stuur een e-mail naar familie, vrienden en kennissen 
met het verzoek om ons team te sponsoren.

- Draag bruikbare ideeën aan, om de activiteiten ver-
der uit te breiden.

Samen helpen wij op deze wijze de kankerpatiëntjes, 
waarbij ik een kleine greep doe uit de bijna honderd 
projecten, die de afgelopen jaren reeds door de stichting 
Roparun zijn gerealiseerd:
- Voor kinderen met kanker die niet uit bed kunnen, 

de mogelijkheid bieden, om via computers contact te 
houden met ouders, broertjes en zusjes.

- Bijdrage voor het project “Kanjerketting”  van 2007 
t/m/ 2011. Het is een beloningssysteem voor kin-
deren met kanker.

- In een nieuwe, speciale kinderkliniek een substan-
tiële bijdrage in de realisering van speelkamers, 
huiskamers en gezinskamers.

- Roparun kinderdag: een gezellige dag voor kinderen 
uit kinderziekenhuizen met hun familie.

- Realisatie van een vakantieproject voor kinderen 
met een levensverwachting van minder dan één jaar.

Clubleden:
Laat je niet uit de sokken lopen,........ maar wees wel 
actief!!!!!!

Door:

John de Gier

Showcard Roparun
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Geen hardloopvereniging zonder trainers. The 
Hague Road Runners telt er een stuk of twintig. 
Het merendeel is al jaren verbonden aan de club 
en heeft door de tijd heen een eigen kijk op het 
hardlopen ontwikkeld. In deze rubriek komen 
verschillende trainers aan het woord. Redacteur 
Sarah Mollink sprak dit keer met Nico Droppert 
(53) over zijn passie: de triathlon een megawed-
strijd van 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer 
fietsen en 42 kilometer hardlopen.

Hoe vaak deed je de hele triatlon?
Drie keer. In: 2000, 2002 en 2004. Na de triatlon in 2002 
zei ik dat ik het nooit meer zou doen, maar in 2004, toen 
ik vijftig was, heb ik het nog een keer gedaan. Ik vond 
dat wel een mooie leeftijd voor mijn laatste triatlon. Maar 
het is heftig, hoor. Je bent zo’n elf uur bezig. Ik denk wel 
dat ik door die extreme duursport nooit de allersnelste 
ben geworden in het hardlopen. Ik liep op een bepaald 
moment in het racing team wel zo’n 36 minuten over een 
tien kilometer, maar zonder die zware belasting van de 
triatlon had dat zeker wel sneller gekund. Maar ik heb het 
graag gedaan. Een triatlon past bij mij.
Hardlopen is voor jou niet meer dan een training voor 
het echte werk?
Nee, hardlopen is voor mij het belangrijkste onderdeel 
van de triathlon. Zwemmen heeft mij nooit gelegen, maar 
het is nou eenmaal een onderdeel en daarom trainde ik 
dat. Fietsen deed ik altijd vooral in de zomer, als het weer 
beter is. Ik heb altijd gemerkt dat ik vooral goed ben in 
het hardloopgedeelte van de triatlon. Daar haalde ik de 
mensen in.

Wat trekt je zo aan in de triatlon?
De uitersten, denk ik. Het is heel vreemd om, nadat je gez-
wommen hebt, te gaan fietsen. Dat is zo’n tegengestelde 
beweging dat je eerst je hele lichaam een half uur lang 
aan het omschakelen bent. En na het fietsen, is het rennen 
ook weer een tegengestelde beweging. Die overgangen 
zijn heel moeilijk. Dat is dus ook waar je de hele tijd op 
traint. Vandaar dat ik veel meedeed aan wedstrijdjes als 
run-bike-runs en dat ik fietste of rende naar het zwembad. 
Je moet wel creatief zijn om voor een triatlon te trainen, 
want een dag heeft maar vierentwintig uur, waarin je 
ook nog moet werken. Ik weet zeker dat het me zonder 
Georgette, mijn partner, niet gelukt was. Als ik geen zin 
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De borst omhoog
Haal diep adem en handhaaf die voorwaartse positie ook 
bij het uitademen. Til je borstkas op en naar voren terwijl 
je hardloopt, de weg wordt dan vanzelf gewezen. Hel niet 
naar voren, maar houd je borstkas op en naar voren. De 
longcapaciteit wordt erdoor vergroot. Verander niets aan 
de stand van de schouders of armen. Concentreer je op je 
borst en je zult een betere houding en een grotere longef-
ficiency bereiken. 

De heupen vooruit
Als je je borst omhoog houdt, helpt dat om de heupen 
automatisch naar voren te duwen. Voordat je begint met 
lopen, moet je de borst oprichten. Leg vervolgens je 

handen op je achterwerk en geef een duw naar voren. De 
schouders, hoofd, heupen en voeten dienen één lijn te vor-
men. In deze positie kan je de benen voor een maximale 
krachtsinspanning uitstrekken. Als je heupen recht en 
naar voren gericht zijn, voel je dat de kuitspieren worden 
gebruikt en dat er nauwelijks spanning op je kniepezen 
staat. Je voelt je licht op de voeten staan en je zult meer 
ontspannen lopen als de heupen naar voren staan.

Zet krachtig af met je voeten
Doordat de enkel goed in positie is gebracht door de naar 
voren gerichte borst en heupen, kan een beetje arbeid 
van de kuitspieren al een belangrijk effect hebben in de 
afzetkracht van je voeten. De meeste lopers hellen een 

beetje naar achteren tijdens het lopen en moeten bij elke 
stap de zwaartekracht de baas blijven. Een slijtageplek 
op de schoenhak wijst hierop. Het is goed dat je op je hiel 
landt, maar je dient door te rollen, anders raken de knieën 
geïrriteerd. De knieschijf wordt strak in het kniegewricht 
getrokken, waarbij het kraakbeen tegen de harde botten 
schuurt. Als de enkel het werk doet, is de spanning op de 
knie aanmerkelijk geringer. 
Als je op een natuurlijke wijze op de hiel landt, probeer 
dan niet ineens je lichaamsgewicht naar je voorvoet te 
verplaatsen. Het is beter je gewicht naar de middenvoet te 
verschuiven en vervolgens de enkel zijn hefboomfunctie 
te laten vervullen. Maak van het hardlopen geleidelijk 
een reflexbeweging van de enkel, waardoor je het gevoel 

krijgt dat je meer zweeft dan dat je stampt.

Breng deze drie tips tegelijk in de praktijk, geïsoleerd 
werken ze niet. Probeer dit eens terwijl je rechtop staat: til 
je borst op en laat de heupen krachtig uitkomen. Je moet 
je dan voelen doorrollen tot op de tenen. Door goed in een 
rechte lijn te gaan staan, ontketen je druk naar voren. En 
door zo te lopen, beperk je de verspilling van de beweg-
ing.

Door:

Dannis van den Berg

fysiotherapeut HRR

Hierna volgen drie stappen die leiden naar een efficiënte hardloophouding. Het zijn de belangrijkste aspecten van een verbeterde lichaamsmotoriek en als je ze eenmaal onder de knie hebt, leidt dat tot ver-
betering van iedere stijl van lopen.

links vooraan is Nico aan het herstellen tijdens de ZOT

• Voor al uw stucwerk
• Reconstructie van ornamenten
• Restauratiewerk

Sinds 1988 ervaring voor al uw stukadoorswerk
Gespecialiseerd in ornamentenwerk

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

 stukadoorsbedrijf

Voor stukadoorswerk in huizen ouder dan 
15 jaar slechts 6% B.T.W. tarief

had, zei zij: kom op we gaan een stuk lopen. Zij ging dan 
mee op de fiets om me te motiveren. Ook met wedstrijden 
was zij er steeds bij voor de verzorging en het aanmoedi-
gen. Ik heb het wel getroffen dat ik haar tegenkwam bij de 
trainingen van het ministerie van Justitie, waar ik net als 
zij werk. Zij heeft veel kennis van zaken en ik heb voor de 
sport veel zo niet alles van haar geleerd. Nu geven we de 
trainingen van het ministerie samen en ook de ZaterdagOc
htendTrainingen doen we allebei. 

Was dat niet zwaar om ook nog trainer te zijn, terwijl 
je je liep af te beulen voor de triatlon?
Het was juist heel goed te combineren. Want de dinsdag 
en de donderdag als ik drie kwartier ga hardlopen met de 
ambtenaren van het ministerie kon ik heel mooi gebruiken 
om uit te lopen. Je raakt lekker wat afvalstoffen kwijt 
door op 80% of de helft van je kunnen te lopen. Ook de 
ZaterdagOchtendTraining gebruikte ik altijd om te hers-
tellen. De dagen daar tussendoor deed ik het echte werk 
en op zondag meestal een wedstrijd.

Zijn mensen die een triatlon gaan doen, wel helemaal 
normaal?
Het zijn einzelgängers, daar pas ik dus wel tussen. Meestal 
zijn het natuurmensen zoals tuinders of boeren, zoals je 
ook bij het schaatsen wel ziet. Mensen die enorm sterk 
zijn van het zware werk en die er van houden om buiten 

te zijn. En daartussen heb je de uitzonderingen, zoals 
ikzelf, want ik ben natuurlijk gewoon een stadsjongetje. 
Een rolmodel heb ik nooit gehad. Ik dacht nadat ik eens 
was gaan kijken bij een triatlon: nou, als zij het kunnen, 
kan ik het ook. Dat is dus meer een omgekeerd rolmodel. 
Toen ik voor het eerst meedeed aan een kwart triatlon was 
ik vooral geraakt door de gezelligheid langs de kant. Ik 
geloof ook dat dat me altijd gemotiveerd heeft om er mee 
door te gaan. Gezellig met de fietsen op het dak naar de 
wedstrijd met een vriend en onze vrouwen achterin de 
auto. Ja, dat is leuk. Ik heb een keer een mobiele telefoon 
meegenomen in de wedstrijd, niemand wist dat, ook 
Georgette niet. Toen ik ging eten met de wind in de rug 
heb ik haar voor de grap even gebeld. Ze was echt over-
rompeld. Ze dacht dat ik er uit gestapt was of zo, maar ik 
ging gewoon leuk even bellen.

Welke training is wat jou betreft het meest effectief?
Dat zijn de bloktrainingen, van bijvoorbeeld een kwartier 
duurloop drie en dan steeds een paar minuten pauze ertus-
sen, lopen in duurloop één en dat herhaal je dan drie keer. 
Ik deed dit ook wel in drie blokken van twintig minuten. 
Je bouwt dan krachtuithoudingsvermogen op. Ik vind dat 
leuke trainingen en voor de triatlon is het heel belangrijk, 
omdat dat zo’n extreme duursport is. Aan korte tempo’s, 
voor pure kracht, heb je dan niet zo veel. 

En wat moet je allemaal wel niet eten om elf uur te 
gaan sporten?
Ja, dat is veel. Ik krijg het nu allemaal niet meer weg. 
Hoewel ik er toen ook wel moeite mee had. Ik at voor 
een wedstrijd drie dagen lang pasta. Maar ook op alle 
andere dagen at ik veel van dat spul en altijd twee keer 
opscheppen en dan niet te gekruid, maar verder maakt 
het niet zoveel uit wat je erbij eet. En ’s morgens Brinta 
natuurlijk, dat maakte ik dan zo stijf als een taart, maar 
dat is een goede bodem. En tijdens de wedstrijd elke keer 
als er weer een uur en een kwartier verstreken is dan nam 
ik een squeezie. Ik heb een keer een hongerklop gehad. 
Georgette zag me lopen en vroeg wat er aan de hand was. 
Ik zei dat ik van plan was om lekker in een naastgelegen 
weiland te gaan slapen. Ik was doodmoe. Ze gaf me een 
squeezie en toen kon ik na een tijdje gewoon weer ver-
der in hetzelfde tempo. Mijn tegenstander had me enorm 
ingehaald, maar het verschil was bij de finish nog meer 
vijftien seconden. Dus dat spul helpt wel echt.

Door:

Sarah Mollink

Trainer	uitgelicht



Mijn clubgenoten hadden mij verzekerd dat het een zware 
loop zoul worden. Ik was benieuwd? Om negen uur ver-
zameld bij Jan Molenkamp. Na de koffie en cake zijn wij 
met zijn vieren, Jan, Ed, Hans en ikzelf, op weg gegaan 
naar Egmond. De organisatie was erg goed: aangekomen 
per auto werden we per bus naar de omgeving van de loop 
gebracht. Na de start om 12:25 loop je eerst een ronde 
door Egmond, waar je ook weer finisht. Na het startschot 
viel alle spanning van mij af, die had ik vooraf toch wel 
gevoeld. De eerste 3 kilometer in Egmond moest ik het 
wedstrijdtempo zien te vinden, best moeilijk in de drukke 
loopmenigte. Nadat we de straten van Egmond hadden 
verlaten, gingen we met een vrij krachtige tegenwind 7 
kilometer het strand over. Na 2 kilometer strand en nog 5 
kilometer in het vooruitzicht begon ik, gezien de tegen-
wind, hem wel een beetje te knijpen. Na een ‘zanderige’ 
klim de duinenrij over op 10,5 kilometer, zou het keerpunt 
komen wat betreft de zwaarte van de loop. Dat had men 
mij gezegd! Ik heb dit toch iets anders ervaren, tot 13 kil-
ometer ging de loop over onverharde heuvelachtige duin-
paden en dacht ik bij elke stijging in het parcours:’dit doe 

ik nooit meer’. De laatste 8 kilometer bleef ik, ongeveer na 
élke kilometer, lopen met de gedachte om dit nooit meer 
te doen. De duinpaden die bestraat waren, gaven wel het 
gevoel dat het wat makkelijker ging, maar bij kilometer 16 
kreeg ik een onaangenaam gevoel in mijn knie. Gelukkig 
bleef het bij een onaangenaam gevoel en langzamerhand 
kwam het einde, eindelijk, in zicht. Het leed was bijna 
geleden. De finale, de klim bij de vuurtoren, wilde ik met 
een tempoversnelling eindigen. Dit had ik niet moeten 
doen, 200 meter voor de finish kreeg ik kramp en kon ik 
even niet meer verder. Nadat ik langs de kant voorzichtig 
de spieren weer opgang had gekregen kon ik (na 1,5 minu-
ut) rustig joggend naar de finish. Wat een opluchting, mijn 
zwaarste loop tot nu toe zat er gelukkig op, nooit meer! Tot 
mijn eigen verbazing liep ik 2 minuten en 13 seconden van 
mijn pr af. En wat de 37e PWN Egmond Halve Marathon 
betreft, ik doe gewoon weer mee. 

Door:

Aart Aarden

loopgroep Ed Reinicke
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EOp vrijdag al richting Zwolle vertrekken. Het 
scheelt toch twee uur in de auto en ik kon het 
mooi combineren met een etentje. Het is precies 

7 weken na mijn laatste marathon, de Zeeuwse kust mara-
thon dus het zou geen probleem moeten zijn……
Het weer is wel redelijk. Zo rond de 8 graden, droog, maar 
wel een stevige wind. Het zal mijn pret niet drukken!
Om 09.45 met de bus naar Nagele. Voorheen was de start 
in Urk, deze is verplaatst naar Nagele. Ook verder in het 
parcours zijn een aantal veranderingen aangebracht. We 
verzamelen bij de plaatselijke voetbalvereniging, knus 
en goede koffie. Nog een klein uur voor de start, wat kan 
wachten lang duren.

In verband met de buitentemperatuur blijf ik zolang 
mogelijk binnen. Klets wat met een aantal andere deelne-
mers om de tijd door te komen. Dan gaan we naar buiten, 
rond de 180 deelnemers bewegen richting start. Er worden 
foto’s gemaakt. Hierna stilte en weg zijn we.

De Zuiderzeemarathon staat voor lange kaarsrechte wegen 
door de polder. Ik voel mijzelf goed, heb al meerdere 
marathons in mijn benen dit jaar, maak mij geen zorgen. 
Mijn doel ligt zo te finishen rond de 3.50. veel zal mede 
afhangen van de wind, deze zou in de loop van de dag 
aanwakkeren.
Laat maar komen dacht ik nog. Na 48 minuten pas-
seer ik de 10 km. Het gaat goed. De route door Schokland 
was mooi en afwisselend, hierna naar links, richting  
Rampspol. Het veld ligt al helemaal verspreid, ik loop 
helemaal alleen. Aangemoedigd door hier en daar een 
boer(in). Verder weinig publiek. Heerlijk. Bij Rampspol 
de brug over richting Kamperland, nu de wind schuim 
tegen, ik merk er nog weinig van. We lopen nu richting 
Ijsselmuiden.1.49 uur na de start passeer ik het halve 
marathon punt, het gaat nog steeds naar verwachting. 
Geen last van mijn benen en niet moe. 
Hierna links af richting Grafhorst een lang stuk van 7 
kilometer over en deels schuim aflopend fietspad, niet 
prettig voor de benen. Na Grafhorst gaat het richting 
Kamperzeedijk Oost en West. De kilometers vliegen voor-
bij. 30 km punt na 2.47. De benen zijn nog steeds prima. 

We draaien nu de Mastbroeker polder in, een lang recht 
stuk met de wind vol tegen. Ik loop van boerderij tot 
boerderij het geeft toch enige beschutting. Bij de kerk 
dan linksaf, veel minder wind, even wat herstellen. Kort 
hierna weer rechts, km 34, vanaf hier enkel maar wind 
tegen, het kost kracht, ook mijn tijd per kilometer loopt 
wat terug. Loop nog steeds op mijn schema, maak mij dus 
geen zorgen.
Het is wel hard werken tegen deze wind, concentreer mij 
op mijn arminzet en Probeer het tempo te houden.
Het gaat het ene moment beter dan het andere, die ver-
domde wind ook. 
Gelukkig na enige tijd komt de Mastenbroekbrug in zicht, 
ik loop nu over een mooie dijk met schitterend uitzicht. 
Wat bewoners van een huis zijn aan het snoeien, gooien 
de taken die zij in de armen dragen aan de kant en moe-
digen mij aan. Ik groet en ploeter door tegen de wind. 
Km 41, ik draai de brug op ben er bijna. Nog wat kleine 
bochten, een laatste ronde over de baan van AV-PEC en 
ik finish. Krijg een medaille en een deken omgehangen. 
Mijn eindtijd van 3.47.21 uur stemt tot tevredenheid. Moe 
maar voldaan stap ik onder een warme douche. Weer een 
mooie ervaring rijker. 
De Zuiderzeemarathon, voor hen die graag een goed geor-
ganiseerde kleine marathon lopen.
Op naar de midwintermarathon in februari.

Door:

Wim de Kwant

Zaterdag 6 oktober, een mooie dag, droog, zonnig, zo 
rond de 18 graden max, een lichte Oostenwind. De ide-
ale omstandigheden om de Zeeuwse Kust Marathon (de 
zwaarste van Nederland) te lopen. Er zijn zo’n 900 deelne-
mers aan deze marathon. 
De bussen vanuit Zoutelande Naar Burgh-Haamstede ver-
trekken op tijd, de stemming onder de deelnemers is goed 
(komt mede door het weer).
In Burgh-Haamstede verzamelen we allemaal in de plaat-
selijke sporthal, waar iedereen zich omkleedt, nog wat 
drinkt en zich voorbereidt op de Marathon. Ik tref een aantal 
bekenden uit België, waarmee ik de Maasmarathon heb 
gelopen, altijd heel gezellig.
Om 11.30 lopen we gezamenlijk richting de start in het 
centrum van het dorp. Hier staat een grote kraan opgesteld 
van waaruit het startschot zal klinken. Dit klinkt precies om 
12.00, gegeven door Harmen Seizen, een oud journaallezer 
van de NOS.
Na een  stukje door het dorp, bos, het strand komen we op 
de Oosterscheldekering, een fantastisch decor om te lopen. 
Aan de ene kant de Oosterschelde, aan de ander zijde de 
Noordzee, schitterend.
Via evenementenpark ‘Waterland’ komen we op het 10 km 
punt. Ik voel mij goed. Na de Pijlerdam gaat het over de 
Veerse dam, hierna nog een stukje dijk en dan het gevreesde 
strand op. Het is hoog water geweest, de ondergrond is nat 
en zacht, ik twijfel of lopen door het losse zand niet minder 
belastend zal zijn. Blijf toch aan de waterkant, hier en daar 
is het best redelijk goed te doen. Na 1.58.15 passeer ik het 
halve marathonpunt. Als mijn lichaam en de omstandigh-
eden zo blijven, finish ik binnen de 4 uur.
Echter het is niet mijn lichaam dat opgeeft, maar de 
omstandigheden gooien roet in het eten. Na wat lage 
duintjes en wat bospaden komen we bij Domburg en ver-
volgens het 30 km punt bij de watertoren.

Vanaf hier is het parcours zeer 
gevarieerd, deels verhard, 
deels duinpaden met soms echt 
serieuze klimmen, al dan niet 
via een trap. Het venijn zit hem 
bij deze marathon echt in de 
staart. Hoge duinen en oneffen 
paden, goed opletten op som-
mige plaatsen.
Het publiek langs de kant is in 
zeer goede stemming. Iedereen 
wordt aangemoedigd of bezon-
gen. Op een gegeven moment 
hoor ik mijn naam. Ik kijk op, 
een voor mij onbekend persoon 
heeft voor iedere deelnemer 
een persoonlijke aanmoediging. In haar hand een lijst met 
startnummers en namen van alle deelnemers. Leuk, iedereen 
die langs komt lacht vrolijk. Verder over hoge duinen en 
steile trappen. In de verte zie ik de toren van Zoutelande, 
nog een kilometer of 3,5. Op het laatst nog even met de trap 
naar het strand, kennelijk nog niet genoeg zand gezien……. 
Nog 1500 meter, Weer naar boven met een trap, verder over 
de boulevard richting finish, de laatste bocht naar links de 
Langstraat in. Nog 200 m, dan de finish in Zoutelande. Na 
4.06.18 ben ook ik klaar met mijn marathon. 
Een hele mooie afwisselende marathon, super georganise-
erd, goede sfeer in een prima omgeving. Volgend jaar zeker 
weer. Wat mij betreft een aanrader voor de loper die eens 
wat anders wil.
Op naar de volgende: Van Urk naar Zwolle op 24 november. 
Heerlijk dat lopen….

Door:

Wim de Kwant
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EHier weer de laatste berichten van het team van The 
Hague Royal Ten.
Natuurlijk wenst het hele team iedereen nog een 

spetterend gezond en sportief 2008. Het is al weer wat 
later in januari maar beter laat dan nooit.
Uiteraard hopen wij dat jullie dit jaar weer spontaan ons 
willen helpen om de wedstrijd tot een goed einde te bren-
gen. Wíj zijn in ieder geval alweer hard bezig. 
De normale werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het 
aanvragen van vergunningen en offertes. Ook het overleg 
voeren met diverse partijen behoort tot de normale gang 
van zaken. Veel zaken zijn daarbij gesneden koek, omdat 
het ieder jaar weer terugkeert. De vergunning bijvoor-
beeld wordt natuurlijk ieder jaar aangevraagd en we zijn 
inmiddels zo ervaren hiermee, dat we wel weten waar er 
over gepraat zal worden.

Nieuw voor ons was een vooroverleg over eventueel 
te verstrekken subsidie door de gemeente Den Haag. 
Hoewel we de laatste 2 jaar al een bijdrage van de 
gemeente kregen, zijn we dit jaar voor het eerst uitgeno-
digd om hier op voorhand eens over te praten. De vorige 
bijdrage kregen we namelijk altijd achteraf. Dan was het 
altijd maar de vraag of we het inderdaad zouden krijgen. 
Met dit vooroverleg hopen we toch iets meer stabiliteit 
in huis te hebben gehaald. Dit is voor ons een wat meer 
relaxte aanpak. Niet dat we hierdoor achterover kunnen 
gaan leunen, maar het betekent dat wij door de gemeente 
Den Haag serieus gezien worden als sportevenement voor 

deze stad. Het is denk ik belangrijk voor de HRR omdat 
zij hierdoor toch een soort erkenning van de gemeente kri-
jgen. Dit kan positieve gevolgen opleveren voor eventuele 
onderhandelingen die nog moeten komen in de toekomst 
met de gemeente.

Met mijn gedachte al bij 25 mei a.s. heb ik uiteraard de 
bekende vragen. Een beetje afgezaagd denkt u, maar ik ga 
ze toch stellen. Daar komen ze:
Graag 25 mei 2008 vrijhouden, omdat wij u graag weer 
als vrijwilliger hebben die dag.
U weet als geen ander wat een hardloper verwacht van 
zo`n wedstrijd.
Wilt u nog sponsoren of weet u nog een potentiële spon-
sor, laat het ons weten.
Ook dit jaar gokken wij weer op een groei van het aantal 
businessteams. Mocht u bij een sportief bedrijf werken, 
probeer ze eens over te halen om met een businessteam 
aanwezig te zijn bij onze loop. Ik hoop dit jaar toch meer 
dan 40 teams te mogen ontvangen.
Voor alle zaken kunt u mij of de andere leden van het 
team benaderen. Vindt u dit te lastig dan kunt u altijd een 
mailtje sturen naar info@royalten.nl 
Ook op onze site www.royalten.nl is meer informatie 
te vinden.

Met sportgroeten,

The Hague Royal Ten,

Marcel den Dulk

The	Hague	Royal	Ten
Voor onze enige echte eigen Haagse loopwedstrijd komt altijd heel wat kijken. Vrijwilligers, vergun-
ningen, sponsors en ga zo maar door. Marcel den Dulk praat ons bij.

Zeeuwse	kust	marathon	6	oktober	2007
Sommige leden zijn al blij met een rustig duurloopje van 5km. Anderen vinden de halve marathon 
een perfecte afstand. Maar we hebben ook leden die pas opfleuren bij een hele marathon of verder. 
Wim de Kwant is één van hen.

Oosterscheldedam

Finish Zuiderzeemarathon

Zuiderzeemarathon	24	november	2007

Halve	marathon	Egmond	aan	Zee
De 36e PWN Egmond Halve Marathon. Mijn 1e PWN en vijfde halve marathon sinds ik actief aan het 
lopen ben. Hier een kort verslag over hoe ik deze loop ervaren heb. 
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Wat een raar woord zal wel een eerste gedachte 
zijn bij deze titel. Dat klopt ook wel, het komt 
niet voor in de Van Dale!

Lopen doen we allemaal (althans degenen die dit blad 
ontvangen) en daarbij dwalen we over talloze routes in 
bekende en onbekende omgevingen. En soms vérdwalen 
we daarbij en wordt het even zoeken, maar dit terzijde.
Maar bijna iedere loper dwaalt tijdens een lekkere duur-
loop wel af met zijn gedachten. Even al het grote en 
kleine leed in onze belevingswereld overpeinzen, zaken 
op een rijtje zetten, plannen maken, ideeën opdoen. 
Kortom…loopdwalen!
Want er worden wat kilometers afgedwaald in die bov-
enkamers, daar ben ik wel zeker van.
En zo kwam ik dus op het idee om enige van mijn eigen 
overpeinzingen in gedrukte vorm aan de buitenwereld 
kenbaar te maken in een column.

Zo heb ik me lopen verbazen over de decemberstakingen 
in het middelbaar onderwijs. Niet de leraren gingen de 
straat op omdat ze er salaristechnisch gezien wellicht 
wat bekaaid afkomen in vergelijking met…de rest van 
Nederland of zo?
Nee, scholieren gingen richting Den Haag en 
Museumplein omdat ze vonden dat het aantal lesuren 
omlaag moest naar 1000 uren op jaarbasis. Dat ik daar 
plusminus 30 jaar geleden toch ook niet op ben gekomen. 
Geniaal! En de leraren stonden hun discipelen nog vrolijk 
uit te zwaaien ook toen deze met spandoeken en al in 
bussen vertrokken. Hadden zij ook even rust en een paar 
blokuren (of hoe dat ook heet…). En route werden nog 
enige bushokjes, winkelruiten en auto’s onder handen 
genomen. Je bent tenslotte een dagje uit, nietwaar!
Wat wordt de volgende stap? Leerlingen in het basisonder-
wijs die staken omdat ze op school niet meer mogen 
roken?

Ooit heb ik een schooltje bezocht in wat wij de ‘derde 
wereld’ noemen. De kinderen toonden een smile van oor 
tot oor als ze een blocnote en een paar pennen/potloden 
kregen zodat er weer geschreven en getekend kon worden. 
Hoezo last van ‘blokuren’…?
Ook onze dienders kwamen in december op het lumineuze 
idee dat staken op tactische momenten wel eens lucratief 
kon zijn. Gevolg, geen betaald voetbal in het weekend op 
last van de burgemeesters.
De KNVB bij monde van Henk Kessler als reactie weer 
over de rooie. Héérlijk kneuterig!
En waar gaat het helemaal om? Een potje voetbal...!
Volgens mij ligt het echte probleem hier toch echt bij 
het voetbal zelf en niet bij bromsnor en collegae. Er kan 
rustig ge-rugby-ed worden voor een stadion met 80.000 
man op de tribune en 2 agenten, hard gelopen worden 
in Rotterdam met 500.000 man publiek en een kudde 
vrijwilligers langs de kant maar een wedstrijdje voetbal 
ontaardt wekelijks in een soort van burgeroorlog. Het 
blijft toch een vreemd karaktertrekje van die sport.

Wat ook de decembermaand altijd weer opmerkelijk 
maakt zijn de recordomzetten in het MKB.
We kopen ons gelukkig (lees: een ongeluk) ten koste van 
de eindejaarsbonus maar als de nieuwe LCDHDTV klein-
er blijkt dan die bij de buren moet ons vuurwerkpakket 
dan toch vooral groter zijn. Op mijn LCDHDTV zag ik 
met verbazing aankopen van “700 eurietjes, meneer” voor 
de camera langs lopen. 70 miljoen euro ging er geloof ik 
deze keer de lucht in, dat zijn toch wel heel veel blocnotes 
met pennen voor schoolkinderen-in-de-derde-wereld!
Waar ik me ook over heb lopen verbazen is dat als een 
duvel uit een doosje koning Winter weer even terug was 
in Nederland. Die had zeker nog nooit van enig broeikas-
effect gehoord!
Er kon zowaar weer op sloten, vaarten en plassen 
geschaatst worden. 
De vreugde was slechts van korte duur maar de pret was 
er niet minder om bij de kortebaan- en marathongiganten. 
Lang leve de Elfstedenkoorts!

Met veel plezier heb ik ook de traditionele Makrelenloop 
in Scheveningen beleefd. Een loop zoals een loop bedoelt 
is. Inschrijven en omkleden in een oude, tochtige loods. 
Start bij de voordeur, 8 km. de ene kant op, 8 km. dezelfde 
weg terug en klaar! 2 km. verhard en 14 km. bikkelen 
over het strand. En bij de finish een kop erwtensoep en 
een lekkerbek. De makrelen waren zeker op…?
Ook was er speciaal voor de lopers een wit berijpt 
Meijendel onder een helder midwinterzonnetje daags voor 
Kerst, hoe mooi wil je het hebben! Daar kan geen super-
size LCDHDTV tegenop én het is gratis.
De Kerststrandloop op 2e kerstdag bleek ook weer een 
succes. Gezelligheid troef, lekker slalommen tussen wan-
delaars en (zee)honden en warme chocolade of soep toe. 
Met dank aan kerstman Henk en de altijd weer broodnod-
ige vrijwilligers die dit mogelijk maken!

Inmiddels zijn we in 2008 gearriveerd, de 
Nieuwjaarsreceptie was ook weer druk en gezellig en we 
kunnen met z’n allen weer gewoon sportief gaan doen. 
Geen oliebollen en appelflappen meer, de champagne is 
op en Sonja rules.
En dan doel ik natuurlijk op ons nationaal knuffeltje Sonja 
Bakker en haar voedingswetten. Ook zo’n succesverhaal 
waarbij je medelijden met Nederland krijgt…
Tegenwoordig hoeft men, met dank aan Nintendo voor 
hun speeltje Wii, zelfs voor een potje tennis niet meer van 
de bank af maar kan dit virtueel thuis op de bank volbracht 
worden net als een voetbalwedstrijd via de Playstation. 
Vroeger ging ik daarvoor na schooltijd gewoon naar 
buiten met m’n vriendjes en een bal...
Gelukkig heeft de gemiddelde HRR-er weinig met Sonja 
te maken, gewoon lekker lopen en wat er aan komt gaat er 
dan ook vanzelf weer af.
En de gezondheidtrends sijpelen ook op nationaal bestu-
urlijk niveau door. Eindelijk is daar het rookverbod in de 
horeca vanaf 1 juli. Hoe moeilijk ook voor de verslaafde 
medemens, een restaurant of café binnen stappen wordt in 
de toekomst natuurlijk een stuk prettiger voor een, meestal 
niet-rokende, loopverslaafde!
Over bestuur gesproken, misschien is het goed om het 
nieuwe jaar te beginnen met een compliment aan bestuur, 
alle vrijwilligers in commissies en bij evenementen, de 
trainers, barmedewerkers en paramedische zorg. Kortom 
iedereen die er toe bijdraagt dat de club soepeltjes reilt 
en zeilt, we ons natje en droogje krijgen en plezier aan de 
loopsport beleven.
En aangezien vele handen licht werk maken…meer 
handjes zijn in die zin altijd welkom!

Wil ik afsluiten met het advies aan iedereen om toch 
vooral met het aanstaande trainingsweekend mee te gaan. 
Wellicht kan op het moment dat dit gelezen wordt nog 
ingeschreven worden voor zover u dit niet al gedaan heeft.

Tot dwaals!

DWALER

Hot Road Review�	 DIVERSEN

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat 8
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Loopdwalen
Lopen leidt vaak tot een ‘runner’s high’. Ook wordt gezegd dat lopen verdwaast. Maar meestal is 
lopen toch ook een moment om onze dwalende gedachten te ordenen. Dan wordt je van loper dus 
Dwaler. 

Hoe	ouwer,	hoe	gekker!

Wat bezielt drie mannetjes van boven de zestig van de HRR om ’s morgens om half acht naar Delft 
te gaan om daar mee te doen aan de Oude Leede loop. 25 Kilometer lang en met een start om 8 uur 
’s-morgens in de donkere dagen voor kerst? 

Dat vroeg ik me af toen ik de kantine bij DHL bin-
nenstapte.Buiten was het aardedonker,het had zo te zien 
de hele nacht gegoten en er stond een strakke wind. 
Een voor een druppelden de andere deelnemers bin-
nen. Dick van Es was al aanwezig en zo te horen 
klaarwakker! Ikzelf en velen met mij moesten nog even 
bijkomen. Ik keek eens om me heen en konstateerde 
dat het 60+ gehalte behoorlijk hoog was.Allemaal man-
nen die zo te zien al eerder aan deze wonderlijke  
loop hadden meegedaan, getuige hun shirtjes “finisher 
Oudeleedeloop” met daarachter alle mogelijke jaartal-
len! Ook Bas Mullekes liep al eerder mee en al luister-
end begon ik  langzaam de charme van de organisatie te 
begrijpen. Het was hoofdzakelijk de simpele opzet die 
zo’n aantrekkingskracht uitoefende volgens velen.

Er waren er zelfs enkelen die aan alle edities had-
den meegelopen en nu dus voor de 15e (helaas dit 
jaar ook de laatste) keer deelnamen. De dames die 
de startnummers uitgaven, kregen van velen een 
handje. Dat ontlokte de uitspraak:  “als je dat met de 
Zevenheuvelenloop ook doet, is de start ’s avonds om 
negen uur!” Om tien voor acht volgde een briefing 
waarbij de ‘’racedirector” op een stoel ging staan en ons 
aanmaande toch vooral goed op het verkeer te letten.(!) 
Voorts meldde hij dat een bepaald tunneltje onder water 
stond en er dus een stukje moest worden omgelopen. 

Geen nood,de start en finish werd zonder probleem 
opgeschoven,want het moest natuurlijk wel exact 25 
km blijven. 

Na de start bleek de route aangegeven met krijtpijlen op 
de grond. Hoewel de pijlen hier en daar door de blad-
eren en de bagger slecht zichtbaar waren, was er geen 
mens die daarover klaagde. Op kritieke punten kwam 
iemand met een fietsje langs om de weg te wijzen. 
Zelfs de racedirector zelf, die en passant ook nog foto’s 
maakte. Alles verliep zeer gemoedelijk. Toch werd er 
ook nog hardgelopen, getuige de eerste finisher in1h 36’ 
24”. En dat terwijl er een harde windkracht 6 stond .Met 
name het stuk Pijnacker-Ackerdijkse plassen naar de 
rijksweg was behoorlijk pittig.Terug langs de A13 via 
Ikea ging het beter en daar moest blijken wie de langste 
adem had. 

Aangekomen bij de finish stond de erwtensoep al te 
wachten en kwam, na het wedstrijdgevoel, de gemoedel-
ijkheid weer bovendrijven. Al met al een ervaring om 
niet te vergeten met als bijkomend voordeel: Om kwart 
voor elf weer thuis met nog een hele zaterdag voor de 
boeg! 

Door:

Henk Breugom

20 euro: 
Simon Stroo 
 
10 euro: 
Alexander Bolle 
Paul Brennan 
Roel Gort 
Mary de Konick 
John de Kroft 

5 euro: 
Koen de Jong 
Marijke de Graaf 
Sandra Thulle 
Jos de Waardt

Runner	gewonnen?

Hierna kreeg Ben Hermans kort het woord om de aspira-
ties van de Club van Honderd voor het komende jaar 
te presenteren. Gelukkig is Ben weer helemaal de oude 
en is ook de Club van Honderd bestuurlijk weer geheel 
compleet. Voor degenen die niet op de hoogte zijn met 
het werk van de Club van Honderd zette Ben het nog 
eens op de hem gebruikelijke enthousiaste wijze uiteen. 
Toen dat gebeurd was, nam John nog even de micro-
foon van hem over om de inmiddels gearriveerde Frans 
Martens namens alle leden met een attentie te bedanken 
voor het voltooien van de kleurrijke “Wall of fame”. De 
serie unieke startnummers die de muur van ons clubhuis 

als een waar kunstwerk siert. 

Inmiddels waren de goed gevulde champagneglazen ver-
deeld en kon geklonken worden om de goede wensen 
kracht bij te zetten. Met een bijbehorende onophoudeli-
jke stroom hapjes, bereid door de barcommissie, bleef 
het nog (te) lang gezellig. En weer was een nieuw 
verenigingsjaar goed begonnen.           

Door:

Leendert Remmelink

secretaris

vervolg Nieuwjaarsreceptie blz. 1
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S/M-marathon	Limburg
’t Is toch het eerste dat door je hoofd gaat, als je S/M ziet staan. Aan de andere kant moet je ook wel 
enige affiniteit met het begrip hebben als je aan sommige marathons meedoet. Bas heeft er in elk 
geval volop van genoten.

Als ik s’morgens om kwart voor acht de deur van 
het hotel achter me sluit en samen met Dick 
van Es Meerssen uitloop naar de even buiten 

het dorp gelegen uitspanning ‘De Nachtegaal’, loop ik 
te bedenken, terwijl Dick lekker verder babbelt, hoe 
ik startnummer 150 zonder dat Dick het merkt, aan 
de organisator van de Sm-loop Jo Schoonbroodt kan 
overhandigen.

Nachtegaal? Startnummer? Sm-loop? Jo Schoonbroodt? 
U zult denken waar gaat dit over?
Welnu, uitspanning ‘De Nachtegaal’ is de opstapplaats 
waar om acht uur ongeveer 145 lopers de bussen instap-
pen die hen naar de start van de SM-loop brengen. 
Startnummer 150? Vandaag loopt Dick van Es zijn 150e 
marathon en ik heb door Maarten Verpoort een ludiek 
startnummer laten maken dat hem bij de start door de 
organisatie zal worden opgespeld. Dick weet hier niets 
van en zal wel opkijken, want niemand loopt hier met 
een startnummer.

Sm-loop? Sylvester/Simonmarathon, van de bron van 
de Geul in Lichtenbusch op de grens van België en 
Duitsland, stroomafwaarts naar de uitspanning ‘De 
Nachtegaal’ in Meerssen.

Jo Schoonbroodt? Jo Schoonbroodt en Simon Blok zijn 
loopgek en de bedenkers van dit gratis evenement.
Als we een uurtje later op de parkeerplaats bij 
Lichtenbusch de bus uitstappen zie ik tot mijn verrass-
ing Wim de Kwant staan, die deze loop doet als training 
voor een ultraloop en zo zijn we hier met drie HRRers. 
Even later vraagt Jo Schoonbroodt de aandacht en felic-
iteert een verraste Dick van Es met zijn 150e marathon 
en spelt hem in het front van de looptroepen de vers-
ierselen op. Als de laatste deelnemers zijn gearriveerd 
en de groepsfoto is gemaakt, gaan we hardlopend naar 
de start die een kleine kilometer verder bij Johannesberg 
blijkt te liggen. Dat kilometertje meer maakt niet uit, 
want in de bus is ons verteld dat de marathon door 
omleggingen in het parcours tot 48 km. is gegroeid. Ik 
ben blij dat we lopen, het is nog wel droog maar koud 
en er staat een stevige bries. 

Op het kruispunt bij Johannesberg gaan we het bos in, 
het heeft de laatste dagen flink geregend dus blubber 
genoeg op de paden. Dat kan de pret niet drukken, 
tenslotte is het een gezelligheidsloop zonder wedstri-
jdelement en we lopen dan ook in een grote groep met 
Jo Schoonbroodt als voorloper, die netjes 6 km. p.u. 
aanhoudt terwijl Simon Blok achterin de boel in de 
gaten houdt. Hier in het bos lopen we langs een klein 
stroompje, dat zal de Geul wel zijn. Verderop in een 
weiland is er een opstopping, we moeten één voor één 
door zo’n karakteristiek Limburgs draaihekje, er zullen 
er nog velen volgen!!! 

Na een paar km gaan we onder de Hammerbrucke door 
naar het dorpje Hergenrath, we lopen in het Duitstalige 
deel van België, richting Kelmis waar op ongeveer 
11 km. de eerste drankpost is. Hier wordt gewacht tot 

ook de laatste lopers gedronken hebben en gaan we als 
groep weer verder. Ik klok hier 1.27 uur, dit wordt een 
lange dag!!! 
Na Kelmis lopen we door het glooiende Belgische land 
onder het grote spoorwegviaduct van Moresnet door. 
Langs de prachtige vijver bij het dorpje Plombière, 
passeren de grens en zijn weer in Nederland waar we 
via de Geulbrug door de landerijen de drankpost bij 
Epen bereiken op 22 km. Verder gaan we weer richt-
ing Gulpen, hier is de drankpost onder de poort van 
de brouwerij, waar er naast water en sportdrank ook 
bier wordt uitgedeeld, dat door de echte bikkels ook 
gedronken wordt. Ik hou het maar bij water!!! 

Als we bij het 30 km. punt  Gulpen uitlopen, regent het 
behoorlijk, maar gelukkig wordt het snel weer droog. 
We lopen via weilanden met vakwerkhuisjes naar de 
drankpost bij Valkenburg op 37 km. We volgen nu de 
Geul door Valkenburg richting Meerssen en bereiken na 
5.23 uur de finish bij uitspanning ‘De Nachtegaal’, waar 
de ultralopers nog 10 km. doorlopen naar de uitmonding 
van de Geul in de Maas bij Geulle. 

Wij gaan aan de erwtensoep en het bier in de gezellig 
drukke Nachtegaal en praten onder de vrolijke klanken 
van eenmansorkest Henkie Penkie nog wat na over deze 
schitterende loop.

Kijk voor info. op 
www.smloop.tk of op www.jogger.tk

Door:

Bas Mullekes 

Loopgroep Bert Donnars

Van een beetje hysterie ben ik niet vies. Eigenlijk 
is dat toch het leukst van hardlopen, de loopjes. 
Met een beetje zenuwen en een hoop her-

rie. Veel adrenaline en verwachtingen. Ja, die loopjes 
houden mij lopende.

Als beginnend hardloper stortte ik mij natuurlijk 
meteen op de landelijk bekende 5km-loopjes. Na een 
rustig begin via Start to Run was de afgelopen 5km 
Marikenrun een soort bekroning. Ja… ik loop nu echt! 
Helemaal connected aan een hartslag- en afstandmeter 
zou ik precies mijn ideale snelheid kunnen bepalen. 
Hoopvol keek ik dan ook op mijn Polarhorloge na het 
startschot. Ja! Dit was exact mijn ideale hartslag, deze 
snelheid moet ik aanhouden!! Alleen… ik stond nog 
stil. Wachtend tot het hek van ons startvak openging. 
Naja, dan maar daarboven. En vastberaden binnen een 
half uur te finishen, startte ik mijn eerste wedstrijd. Het 
gesprek na de finish kon ik niet direct volgen. Iedereen 
had het over z’n persoonlijke pr. Tjee… worden die 
5km-amateurs al gesponsord? Ooh wacht even, dat is je 
Persoonlijk Record! 
En zo was ik na het eerste loopje alweer een beetje 
meer incrowd in het hardloopwereldje.

Na een aantal andere bekende grootse loopjes zou ik 
ook de kleine loopjes moeten ontdekken, zo fluisterde 
een goed bevriende marathonloper mij toe. Oké, nu ik 
ook bij de HRR zat, zou ik mij wagen aan de ‘1 van de 
4’, wetende dat het voor mij de ‘1 van de 1’ zou blijven. 
Ik bedoel, je hebt toch ook nog een gezinsleven draai-
ende te houden. Dus laten we realistisch zijn.
Afijn, vol goede moed en zin fietste ik ruim op tijd 
de Groenendaal op. Huh? Had ik mij vergist? Was 
de start een half uur eerder? Ik zag allerlei lopers de 
meest dynamische passen nemen in allerlei qua-kleur-
niet-matchende-dus-vast-heel-functionele kleding. Met 
ontzagwekkend arm- en heupgezwaai. ‘Nee’, vertelde 
mijn hardlopende buurman, ‘je pr (aah, ja, ik weet uit-
eraard wat je bedoelt) verleg je op kleine loopjes, niet 
op de grote. Dit is het moment om het neer te zetten. 
Kleine loopjes trekken vooral de fanatiekelingen aan’. 
De ‘fanatiekelingen’, oeps. Ok. Goed, iemand moet 
achteraan lopen. Ik zou mij vooral niets aantrekken van 
anderen, mij strak focussen op mijn Polar en de juiste 
snelheid aanhouden om voor het eerst 10 km te lopen. 

Na 3 minuten inlopen (ja dág, ik ga geen drie kwartier 
druk doen, ben ik al doodmoe voor de start) voegde ik 
mij naar de start. Die bleek te bestaan uit een lint met 
daarachter een hoop manvolk dat zich als een stel woest 
trappelende paarden stond te verdringen.
Ik ken mijn plek, doe maar een beetje achter, en PANG 
daar gingen we van start. Phoeffff…. iedereen was 
verdampt en nog nauwelijks in zicht. Maar meid, trek 
het je niet aan, je houdt je eigen snelheid aan. Rustig 
eigen tempo. Maar met net wat teveel aanmoedigers 
aan de zijlijn, en voor mij een enigszins uit het lood 
lopende man en een royaal gebouwde dame voelde ik 
toch de drang om een beetje te versnellen. Tot net uit 
het zicht van de toeschouwers uiteraard. Mensen, wat 

een leuk loopje. Maar geef je lopers voortaan een brief-
ing van tevoren. Je moet rondjes tellen. En als ik 1 ding 
niet doe tijdens lopen, dan is dat wel opletten. En zeker 
niet tellen. Dus toen mij werd toegejuicht dat ik er bijna 
was, begon ik toch wel een beetje te twijfelen. Zo snel 
kon ik ook weer niet zijn. Aah, daar stond Henk, mijn 
trainer, die vast kon vertellen hoe het zat. En inderdaad, 
ik moest nog een hele ronde. En dat terwijl hele goege-
meentes voor mij versnelden, finishten en hun nieuwe 
pr neerzetten. 
Maar mensen, dat laatste rondje, dat was genieten. 
Menig vrijwilliger en toeschouwer voelden allerlei 
goeds opkomen en coachten mij weer een stukje verder. 
Heerlijk. Zelfs de vrijwilligers die vóór mij het parcours 
al afbraken, mochten de pret niet drukken. En zo kwam 
ik juichend en hijgend de finish over. Weliswaar net niet 
binnen het uur, maar wél uitgerend. Wat een overwin-
ning, what a feeling, wat een lekker loopje.

Tja en toen kon die Oliebollenloop in Schoonhoven niet 
uitblijven. Want volgens een hardlopende buurvrouw, 
mijn hemel wie loopt er níet hard, was dat een prachtige 
afsluiting van het jaar. En jawel daar stond ik, deze 
keer voor het eerst met een I-pod ‘want met muziek 
loop je zo lekker’. Goed, we gaan het ontdekken. Ook 
hier weer een ons-kent-ons-sfeertje (ik kende alleen de 
buurvrouw) met lokale helden, direct herkenbaar door 
respectvolle blikken van omstanders. Ook hier weer een 
ouderwetse knal en geen hip gedoe met Le Champion 
–tijdsopname. En inderdaad, het was bijzonder. Zo 
aan het eind van het jaar. Vol plannen voor de avond. 
En tuurlijk eet je daarna geen oliebol. Maar wat een 
mooie route zo door de polders. En wat loopt dat lekker 
met INXS in je oren. Soms ietwat te lekker waardoor 
ik de drang voor een vreugdesprong of een danserige 
armzwaai moest onderdrukken. En dat ik halverwege al 
die apparatuur en loopnummer stilstaand moest afdoen, 
jas uit, en alles weer aan, dat mocht de pret niet 
drukken. ‘Baby don’t cry’, joelde INXS toe, en ik rende 
weer verder. Dit keer bínnen het uur. 

Met deze wedstrijdervaring zou ik mijn kledingkeuze 
in het vervolg vast beter inschatten. Maar nee hoor, 
in Egmond deed ik de wisseltruc weer. Toch te warm. 
Maar dit keer lopend, door de ervaring? Bij het terug-
kijken op internet naar de filmpjes deed ik weer een 
loopervaring op: je moet vooral heel strak, serieus en 
het liefst ook een beetje dynamisch lopen als er een 
camera staat. En ik? Ik ren daar lachend, juichend en 
zwaaiend. Samen met een andere HRR’er die ik toeval-
lig tegenkwam. Maar laten we vooral niet teveel leren 
van loopjeservaringen. Dan wordt het veel te serieus 
en pr’achtig. Laat mij maar lekker rennen. De zenu-
wen voelen voor de start, het moment ervaren tijdens 
het loopje, teruglachen naar omstanders en oprecht 
luid juichend over de finish gaan. Loopjes? Heerlijk! 
Wanneer is de volgende?!

Door;

Patricia Heerekop-Struving

Loopgroep Henk Hoogeveen

Nieuw	in	het	land	der	loopjes…
Voor velen van ons is de euforie van de eerste wedstrijd al lang weggezakt in de herinneringen aan 
het verleden. Maar nieuwe instromers genieten nog met volle teugen van de kennismaking met de 
adrenalinekick. 

het startnummer van Dick van Es

SM/loop draaihekjes

• bouwkundig advies
• complete verbouwingen
• kozijnen en gevelreparatie

• sanitair 
• c.v. installaties
• metsel-en voegwerk

G.J.v.d.Hengel Juliana van Stolberglaan 259 2595 CG Den Haag
070-3836264   06-51466453 vdhengel@casema.nl
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EZo heb ik behalve een zogenaamd favoriet rondje 
linksom (zie HRR 2007/1), ook een favoriet rondje 
rechtsom. Als je dan ook de afstand van de rondjes 

varieert, kom je al gauw aan een scala aan training-
srondjes, die allemaal even favoriet zijn. En dan ben je 
weer bij af. Dan wordt het weer afhankelijk van de stem-
ming welk rondje op het moment van starten favoriet is.
Maar daar gaat het nu niet om. Nu gaat het om het favori-
ete rondje rechtsom.
Ik vertrek van huis in het tweede deel van de Van 
Loostraat en ga linksaf de Aert van der Goesstraat in naar 
het Frederik Hendrikplein. Daar staat een fontein bestaand 

uit een zuil met een halfrond bassin, bekleed met moza-
ïeksteentjes in geel, blauw en groen. Op de zuil staat een 
vrouwenfiguur. Inscriptie op het bassin: aan Albert Vogel 
1874-1933. Aan de voet van de zuil staat O wond’re 
macht van t woord vol majesteit. Albert Vogel was een 
beroemd voordrachtskunstenaar. Het monument is van 
Antoon Molkenboer (1872-1960). Oversteken en via de 
Van der Eijndestraat naar de Willem de Zwijgerlaan. 
Rechtsaf en de kruising over naar de oude brandweertele-
fooncel op de hoek van het Gemeentemuseum. In de cel 

een buste van Stalin. Oók een voordrachtskunstenaar, 
maar dan anders. Blij het Stalinisme gemist te hebben, 
lichtvoetig voorbij de cel rechtsaf de Catsheuvel in. Aan 
het eind is een monument opgericht ter gelegenheid van 

het tienjarig bestaan van de OPCW (Organisation for 
Prohibition of Chemical Weapons). De plek moet troost 
bieden aan iedereen die begaan is met de slachtoffers van 
chemische wapens en staat voor ‘Peace and Hope’. Het 

monument werd op 9 mei 2007 onthuld door Koningin 
Beatrix en is gemaakt door Voebe de Gruyter (1960, 
Den Haag). Het bestaat uit drie bomen: een levende boom 
van 8 meter hoog die CO2 neemt en zuurstof geeft, een 
zonnecelboom die licht absorbeert en energie geeft aan 
een webcam en een virtuele boom. Zie www.thismeld-
ingtree.org. In de bestrating is een tekst aangebracht in 
de zes talen van de OPCW, waaronder Nederlands: Deze 
‘samenstellende boom’ bevindt zich in vaste toestand, 
onder het vriespunt. Door lichtdeeltjes uit iemands blik 
kan hij ontdooien, er deels mee versmelten. Vervuld van 
deze diepe om het OPCW-gebouw heen naar de President 
Kennedylaan en linksaf. Aan het Churchillplein ligt het 
Joegoslaviëtribunaal met het grote kunstwerk van Auke 
de Vries (1937 Bergum) in de vijver. Een ijl metershoge 

mobiel lijkt het, wat zeer kenmerkend is voor het werk 
van Auke die internationaal behoorlijk wat kunst in deze 
vorm heeft geplaatst. Door naar de Scheveningseweg, 
maar eerst passeren we het Rooseveltplantsoen met de 
gedenksteen van Paul Acket, beroemd muziekimpresario 

(1922-1992). Deze gedenksteen staat naast het kunstwerk 
Nonsite Outside Territory van Peter Otto (1955) voor 

de Waterschapsbank. Doet mij altijd weer denken aan 
het boek en de tekenfilm Watership Down van Richard 
Adams en de hit Bright eyes van Art Garfunkel. Genoeg 
gedachten om het stuk route te overbruggen dat voorlangs 
om het Shellstation heen via de Van Stolkweg naar de 
Hogeweg loopt. Deze 
stijgende weg volgen 
en bij de eerste hoek 
loop je dan rechts 
langs het monument 
ter nagedachtenis aan 
de slachtoffers van 
het Englandspiel. Een 
onduidelijk en vooral 
onsmakelijk stukje 
geschiedenis van dub-
bele contraspionage in 
de 2de wereldoorlog, 
die in elk geval aan 
meer dan 50 geallieerde agenten het leven kostte. Waarom 
precies is tot op heden niet helder. Blij dat ik van ná de 

oorlog ben. Verder omhoog en rechts aanhouden over 
de Duinweg tussen de Waterpartij en de Scheveningse 
bosjes door. In het voorjaar is deze weg afgesloten voor 
autoverkeer in verband met de paddentrek. Pak even 
het krakkemikkige paadje rechts in de bosjes mee langs 
de Gedenkbank 
voor de auteur 
J.J.Cremer (1827-
1880). Weer op de 
Duinweg vóór de 
kruising met de 
Haringkade schu-
in links het steil 
oplopende wan-
delpad naar de 
voormalige Belvedère in de Scheveningse Bosjes op. De 
Belvedère was een heuvel met uitkijktoren die jaren terug 
is gesloopt voordat hij uit zichzelf in elkaar zakte. Na de 
top rechts aanhouden en afdalen richting Belvedèreweg. 
Deze weg volgen tot aan de Duinweg en rechtsaf richting 
Haringkade. Bij de rotonde rechtsaf de Nieuwe Duinweg 
in en bij de Kapelweg het Westbroekpark in. Aan de 
andere kant van het park passeer je dan eerst Lazarus leert 

opnieuw lopen, een 
bronzen kunstwerk 
van Carel Kneulman 
(1915 Amsterdam). 
Kneulman is bekend 
(bij de ex-provo’s 
onder ons) als maker 
van Het Lieverdje. Als 
ik dit rondje als her-
stelloop doe, voel ik 
me vaak als Lazarus. 
Bij het verlaten van 
het park even een blik 
op het monument van 

Pieter Jelle Troelstra van Piet Esser (1914-2004). De 
socialist Troelstra 
staat verbeeld in 
een fabriekspoort 
terwijl hij fab-
r ieksarbeiders 
toespreekt. Drie 
arbeiders staan 
bovenop het 
monument in een 
elkaar helpende 
pose: Ontwaakt, 
verworpenen der 
aarde. Schuin 
oversteken en 
het bijzonder steile paadje naar de Rudolf Steinerkliniek 
op. Bovenop de weg volgen en bij de Nieuwe Parklaan 
rechtsaf. Pas op voor de tram en bij de brug rechtsaf 
voor Madurodam langs, een monument in zijn geheel, 
richting Waterpartij. Bij de Verhuëllweg steken we over. 

We laten rechts de witte Gedenkbank van Jhr. Henri 
Verhüell (1820-1881), wethouder van Den Haag, voor 
wat ie is. Vaak zitten er jonge wino’s rommel te maken. 
Waar ik wel oog voor heb is het recent geplaatste monu-
ment ter nagedachtenis van de gesneuvelde Nederlandse 
soldaten in de twee politionele acties in Indonesië vlak na  

W.O. II. Ik kijk altijd even naar de ingebeitelde naam van 
mijn oom, die precies op mijn tweede verjaardag sneu-
velde. Verder langs de Waterpartij naar het Indisch monu-
ment, altijd voor-
zien van verse 
rouwboeketten 
van de begraaf-
plaatsen in Den 
Haag. De tekst 
De geest over-
wint komt vooral 
van pas als ik aan 
het eind van een 
minder favoriet rondje naar de Wassenaarseslag ben. De 
4-baans autoweg oversteken bij de zeven Mega-scheppen 
en via het wandelpad naar de kruising Scheveningseweg 

met de Adriaan 
Goekooplaan 
bij het park 
Zorgvliet. Een 
park, waarin het 
beoefenen van 
de wegatletiek  
niet  is toeges-
taan. Rechtsaf de 
Verlengde Tolweg 

in om aan het eind even het hert gedag te zeggen. Ooit 
stond dit hert op 
een heuveltje uit 
te kijken over 
de Johan de 
Wittlaan, maar 
het moest wijken 
voor nieuwbouw. 
Tussendoor 
steken naar 
die Johan de Wittlaan en linksaf richting Omniversum. 
Over het wandelpad langs de vijvers van het 
Stadhoudersplantsoen kom je uit bij een plastiek van Jos 
van Riemsdijk (1915-2005). Twee spichtige meisjes met 

paardenstaart, op de rand van de puberteit, met zichzelf 
verlegen. Er zit weer achtenhalve kilometer op en ik 
heb voor het dubbele aantal kilometers weer gedachten 
opgedaan. De wegatletiek kan een verrijking van het 
leven zijn.

Door:

André Westerhuis 

Loopgroep Henk Hoogeveen

Hot Road Review�	 NIEUWS	VAN	DE	CLUB	/	CLUBMEDEWERKERS

Favoriete	rondje:
Ook favoriete rondjes verliezen iets van hun aantrekkelijkheid als je ze al te vaak loopt. Dus is het 
verstandig meerdere favoriete rondjes te hebben. Gelukkig is Den Haag een stad waar je al gauw 
heel wat interessante en daarmee favoriete rondjes kunt vinden. 

Albert Vogel

Stalin

OPCW

Auke de Vries

Paul Acket

Waterschapsbank

Englandspiel

J.J. Cremer

Lazarus

Troelstra

Verhüell

Politionele acties 

Mijn oom Henk

Indisch Monument

Scheppen

Hert

Jos van Riemsdijk



Om te rennen is er maar heel weinig nodig. Wel 
is er dat ene onmisbare shirtje, dat flobberige 
broekje, dat fijne waterflesje of die peperdure 
boordcomputer, die het lopen tot een feest 
maakt. Daarover vragen we je het hemd van het 
lijf. In deze editie: Joop Verhoeven (53) over de 
korte broek waar hij mee loopt, zomer en winter. 
 
‘Ik ben vrij vaak verkouden. Wel zo’n keer of vier, vijf per 
winter. Maar dat komt niet door mijn korte hardloopbroek. 
Ik ben timmerman en ik zit met mijn werk geregeld op de 
tocht, bij een open deur of raam, om niet te veel last te 
hebben van het stof. Dat zorgt voor een verstopte neus en 
niet mijn blote benen bij het lopen.

Voor het wandelen en vroeger het hardlopen geef ik altijd 
de voorkeur aan een korte broek. Een lange broek of een 
tight kriebelt en zwiebert en gaat hangen als het regent. 
Mijn korte broek droogt snel op. En het is niet koud als je 
aan het rennen bent. Je moet niet te vaak stilstaan, maar 
dat gebeurt toch niet zo vaak. 
Zo’n tien jaar geleden nam mijn toenmalige trainster bij 
de Zevenheuvelenloop een lange tight voor me mee. Het 
was erg koud die dag en ze drong er bij mij op aan om die 
broek aan te trekken. Dat heb ik gedaan, maar ik heb daar 
hele nare herinneringen aan. Hoewel de broek gewoon 
paste, vond ik het allemaal veel te strak voelen. Het krie-
belde en ik kreeg het ook te warm. 
Ik heb mijn korte broek gewoon een keer bij de Favoriet 
gekocht. Ik heb hem al jaren.
Ik krijg er veel opmerkingen over, omdat mensen het 
raar vinden dat ik in weer en wind met blote benen op de 
trainingen verschijn, maar daar stoor ik me niet aan. Ik 

heb nooit zo de behoefte gehad om te doen wat anderen 
allemaal doen. Ik ga mijn eigen gang. Ik vind ook dat de 
meesten veel te hard lopen in hun training. Terwijl het 
gaat om de dag van de wedstrijd dan moet je er staan, niet 
in je training. Ik start altijd heel langzaam. Ik ben een die-
sel die tijd nodig heeft om op gang te komen. Ik heb niet 
zo’n behoefte om voorop te lopen. Ik moet het leuk bli-
jven vinden, is altijd mijn motto geweest. Ik vind de herfst 
het fijnste seizoen om te lopen. Als de blaadjes vallen is er 
wat om naar te kijken en het mag voor mij best een beetje 
waaien. Verder maakt het me eigenlijk niet uit. Ik vind het 
elke dag fijn om naar buiten te gaan.’

Door:

Sarah Mollink
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Korte	Oliebollencross	Haag
Sinds ik in de CPC van 2005 na zes kilometer uitgestapt ben, is het kwakkelen geblazen. Een spiertje 
hier, een gewrichtje daar, geen zin, demotivatie. Kortom, terugkomen op een beetje niveau gaat 
steeds meer moeite kosten. 

Maar na afgelopen zomer dan toch maar weer 
eens regelmatig naar de club. Ook ik mag mee 
met de instroomgroep van Henk Hoogeveen. 

Altijd wennen zo’n overgang, maar ik voel me al gauw 
thuis. Het lopen gaat ook lekker. Rustig, niet te ver, ik 
kan nog praten na de training. Vooruitgang blijft niet 
uit en op een avond kan ik zelfs lekker meesprinten. 
Jammer dat ik struikel en direct voor meer dan twee 
maanden uitgeschakeld ben. Daar gaan de goede voorne-
mens. Halverwege december begin ik weer en nu kan 
ik me zelfs niet meer voorstellen dat ik ooit Apeldoorn, 
Egmond, ja zelfs timetrials gelopen heb. Ik overweeg 
zelfs het bijltje er helemaal bij neer te gooien. Lekker op 
de racefiets, leuk en minder belastend. Maar goed, dat kan 
altijd nog, dus we proberen vol te houden. Omdat ik spijt 
heb dat ik zo slap was dat ik niet eens de vijf kilometer 
van de Kerstloop gedaan heb, meld ik me 5 januari bij 
Haag voor de Oliebollencross. De korte afstand, niet 
gelijk overdrijven. Henk heeft ook Monique en Lotte 
omgepraat en overtuigd dat crossen leuk is. Kan ik me 
eigenlijk herinneren Henk zelf er ooit een te hebben zien 
lopen? Hij moedigt ons nog aan door te zeggen dat de 

zandbak er dit keer uitgelaten is, dus dat geeft moed. 
Al snel na de start zie ik dat het parcours hetzelfde als 
altijd is: heuvels en de zandbak. Monique verdwijnt snel 
uit zicht en die zie ik alleen nog een keer als zij al het 
tweede rondje loopt. Ik blijf lekker bij Lotte, die volgens 
mij denkt dat ze gefopt is. Zo veel heuvels en los zand, 
hoe zo is crossen leuk. Maar als je bij elkaar blijft, is het 
toch altijd weer net iets makkelijker. Je wilt tenslotte ook 
niet voor de ander onderdoen. Vooral door ons lage tempo 
hou ik toch wel een beetje lol in het lopen: ik kan nog wat 
zeggen tegen al die bekenden langs de lijn die voor de 
lange cross gaan. Drie keer door de zandbak en over het 
smalle ruiterpaadje. Nog een laatste keer over het knol-
lenveld en Lotte en ik hebben onze eerste wedstrijd van 
2008 er op zitten. Pittig, zwaar zelfs hier en daar, maar 
het geeft voldoening. Ook aan Henk, drie lopers uit zijn 
groep, welke trainer doet hem dat vandaag na? Op naar 
onze eigen Clingendaelcross.

Door:

André Westerhuis

Loopgroep Henk Hoogeveen

Monique

Ledenadministratie
Hoort zegt het voort! Of: Hoe helpen we indianenverhalen de wereld uit?

Weet je wat ik laatst hoorde? Dat was via via, 
zoals heel veel, nou ja, eigenlijk alles gaat bij 
ons op de club. Tijdens de nieuwjaarsreceptie, 

nu ik dit artikel schrijf zo’n twee weken geleden, waren 
een paar mensen tegen elkaar aan het opbieden: “ Weet je 
al hoe lang ik al bij The Hague Road Runners loop zonder 
dat ik ingeschreven ben? Nou, toch al minstens een half 
jaar!” “ Nou dan weet je niet hoe lang ik loop zonder 
betaald te hebben! Mínstens anderhalf jaar!” “Moet je 
horen hoe dat met mijn formulier gegaan is….. Nooit 
meer wat terug gehoord en ik heb geen zin meer om er 
achteraan te gaan. Ik loop al zeker twee en een half jaar 
mee!”

Zo zijn er allerlei tinten grijs tussen wit en zwart. Sinds 
september vorig jaar hebben we een zo goed als water-
dichte werkwijze voor nieuwe leden – tenminste als ied-
ereen die volgt – waarbij iedereen zich via Ed Zijl, Ben 
van Kan of Terry Roel inschrijft. Maar de mensen bij wie 

inschrijving daarvóór niet goed gegaan is, ja, die kennen 
we dus niet. Tenzij via de indianenverhalen, maar dat 
betekent nog geen ingevulde inschrijfformulieren. En zo 
blijven we tobben.

Om nu de ledenadministratie volledig op orde te brengen 
hierbij de oproep: lopers die in januari van dit jaar geen 
acceptgiro gekregen hebben, meld je aan! Doe dit via je 
trainer, die zorgt voor een inschrijfformulier en levert dit 
bij Ed, Ben of Terry in. 

En dan komt natuurlijk het volgende: díe lopers krijgen 
nu weer geen clubblad, omdat ze niet ingeschreven zijn, 
en lezen deze oproep weer niet.

Daarom: hoort zegt het voort! Bespreek dit artikel in je 
loopgroep, mopper voor mijn part eens lekker op de lede-
nadministratie, en zorg met zijn allen dat-ie op orde komt!

OPROEP:

HOORT	ZEGT	HET	VOORT!
REGEL	NU	EENS	EN	VOOR	ALTIJD	JE	 INSCHRIJFGELD

Bardienst draaien? 

Gewoon doen!

Thuis ook in korte broek

Hemd	van	je	lijf

Lotte
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EOp de eerste twee zaterdagen van januari meld-
den zich meer dan 150 mensen, die zich 
wilden inschrijven voor de ZOT. Naar gelang 

de afstand die ze wilden lopen, konden mensen zich 
inschrijven voor de vijf, tien of 21-en-een-beetje kilom-
eter. De tien trok, evenals voorgaande jaren, de meeste 
deelnemers. De vijf kilometergroep de minste.
Jéjé Groot, een van de leden die, naast Noor Albers, 
Georgette Parlevliet, Sylvia Kuipers en Ruud 
Noordman de ZOT organiseert: “Wat opvalt dit jaar is, 
dat minder beginnende lopers zich hebben aangemeld. 
De snellere vijfkilometergroep heeft een goed niveau.” 

De lopers zijn verdeeld over twaalf groepen. Die 
twaalf groepen worden begeleid door maar liefst 26 
(hulp)trainers, een fysiotherapeut en een masseur. Over 
aandacht dus niet te klagen! De lopers trainen niet meer 
alleen op de zaterdag; vier van de twaalf loopgroepen 
trainen op de donderdagavond, die normaal gespro-
ken het minst druk bezet is met reguliere trainingen. 
Hoewel de ZOT al jaren – de CPC-loopgroepen gaan 
al voor het 24e jaar van start, waarvan de laatste acht 
jaar onder de naam ZOT – met ongekende profes-
sionaliteit door een groep leden van de vereniging 
wordt neergezet, ziet de organisatie ieder jaar opnieuw 
kans de ZOT te perfectioneren. Jéjé: “Dit jaar konden 
mensen zich al inschrijven via internet en, misschien 
een klein, maar niet onbelangrijk detail, ook betalen 
via de postgirorekening. Omdat de ZOT toch ook een 
belangrijk aandeel heeft in de aanwas van de verenig-
ing en de datum van het trainingsweekend al vroeg 
bekend was, hebben wij het trainingsweekend ook opg-
enomen in het programmaboekje en wordt dat iedere 
zaterdag volop gepromoot.” 

Hoewel de ZOT zich hoofdzakelijk richt op de CPC, 
staat voor de lopers die de smaak te pakken hebben ook 
de Royal Ten in mei op het programma. Andere jaren 
ging ook de 21 kilometer-en-een-beetje van Leiden 
nog op het programma, maar doordat de CPC nu drie 
weken eerder plaats vindt en ook met de datum van 
Leiden is geschoven, is die afstand na de CPC voor 
ZOT-lopers komen te vervallen. Door het vervroegen 
van de datum van de CPC heeft de organisatie het 
schema wel moeten aanpassen. Jéjé Groot:”’Andere 
clubs zijn eerder van start gegaan in december. Wij 
hebben wel een informatiemorgen georganiseerd voor 
geïnteresseerden in december, maar dat trok weinig 
belangstelling. De trainingen zijn net als andere jaren in 
januari van start gegaan. In goed overleg met de train-
ers en de trainingscoördinator Marcel den Dulk, is het 
programma enigszins aangepast, zodat lopers in minder 
weken toch eenzelfde goede voorbereiding krijgen.” 

Afgezien van het feit dat de ZOT ieder jaar weer 
mensen in de reguliere trainingen weet in te laten 
stromen, is Jéjé misschien wel het meest trots op het 
‘neveneffect’ van de ZOT.  Jéjé: “Naast gediplomeerde 
trainers zetten wij ook ervaren lopers in om de trainers 
assistentie te verlenen bij de grotere groepen. Je ziet 
dat die mensen daardoor zelf ook plezier en interesse 
krijgen in het trainersschap. Dit jaar hebben wij al vier 
leden, die als ZOT-trainer zijn begonnen en nu de grote 
trainerscursus volgen!!”

Door:

Hilde Eugelink

ZOT	in	de	versnelling
De Zaterdag Ochtend Training, ofwel de ZOT, trekt traditiegetrouw vele lopers (in spé) naar de club 
om zich voor te bereiden op de City-Pier-City. Nu de CPC dit jaar vroeger dan anders van start gaat, 
was een vliegende start voor de lopers geboden. Immers,  in minder tijd moeten de lopers net zo 
strak getraind aan de start van de CPC staan.  

Op weg naar de CPC

Een vol clubhuisEerst rekken en strekken

De	ZOT	gaat	verder
Heb je nog niet genoeg van het lopen?

Blijf dan bij de ZOT. Na de CPC traint de ZOT verder 
voor de 5 en 10 kilometer van de Royal Ten. 

Nieuwe aanmeldingen zijn van harte welkom. 

P.s. Op zaterdag 22 maart is er een brunch voor iedereen.
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ERoché Silvius legde beslag op de eerste plaats met 
een tijd van 16.08.
Drukke tijden aan het eind van het jaar met veel 

wedstrijden, zoals onze eigen 1 van de 4 op 9 december, 
waar Willem de Graaf met een vierde plek de beste HRR-
er  was.
Terwijl hij op de Kerststrandloop als 1e binnenkwam op 
de 10 kilometer.
Op de Oliebollencross in Delft pakte Roché weer een 
eerste plek op de laatste wedstrijd van het jaar. Vervolgens 

de 2e wedstrijd van het Z&Z circuit op zondag 6 januari 
2008. Roché zette een goede tijd neer op de klok van 
15.40. Helaas niet genoeg voor een eerste plek, de win-
naar liep net 5 seconden sneller. Ook in deze wedstrijd 
liepen weer genoeg HRR-ers mee.
Op naar de volgende wedstrijd.

Door:

Marcel den Dulk

Racing team

Racing	team
Op zondag 2 december 2007 was het startschot van de Z&Z wedstrijden. In de stromende regen ging 
om 12.00 uur de 5 kilometer van start. Het Racing Team was uiteraard vertegenwoordigd door een 
aantal atleten.

Kijk ook eens 
op onze website:

www.hagueroadrunners.nl
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UITSLAGEN
Zevenheuvelenloop, Nijmegen, 15000 m, 
18-11-2007
Pos. Cat. Tijd   Naam

12 M45 0:54:20 Graaf de, Willem

17 M45 0:55:03 Timmermans, Theo

93 MSE 0:55:07 Redegeld, Huub

185 MSE 0:57:52 Wien, Jeroen

326 MSE 1:00:26 Jong  de, Koen

128 M35 1:00:35 Kneefel, Floris

187 M40 1:01:08 Kuunders, Martien

560 MSE 1:03:00 Woerden van, Maarten 

35 V35 1:03:17 Bronsgeest, Merijn

126 M50 1:04:19 Mullekes, Henk

301 M35 1:05:02 Smit, Pascal

421 M40 1:05:24 Philipse, Hein

84 M55 1:05:42 Dijk van, John

387 M35 1:06:31 Wissenburg, Ruud

314 M50 1:08:02 Golhashem, Ali

728 M40 1:08:43 Wezel van, John

831 M40 1:09:32 Bellen van, Alex

554 M50 1:11:45 Molenkamp, Jan

79 M60 1:12:08 Zijl, Eddy

1870 MSE 1:12:09 Kerste, Chandrakant

1876 MSE 1:12:10 Bolle, Alexander 

1222 M40 1:12:31 Lemstra, Jurgen

961 M35 1:12:33 Dongen van, Maarten

1157 M35 1:14:18 Schie van, Maurice

48 V50 1:14:49 Heiningen van, Annie

860 M50 1:14:53 Nieuwenhuizen van, Evert

98 V35 1:14:58 Schie van, Petra

139 M60 1:15:41 Luteijn, Izaak

944 M50 1:15:45 Schoemaker, Ruud 

2489 MSE 1:15:59 Roseboom, Martijn

1671 M40 1:16:15 Aarden, Aart

363 VSE 1:16:51 Mollink, Sarah

610 M55 1:17:50 Toor van, Hans

1155 M50 1:18:03 Peeren van, Ralf

1163 M50 1:18:08 Reinicke, Ed

180 V45 1:18:39 Waarle, Ria

1633 M35 1:19:08 Olthof, Lodewijk

219 M60 1:19:16 Graauw de, Toon

558 VSE 1:20:05 Erkenbosch, Nancy

1357 M55 1:20:12 Bakker, Jacob Jan

1926 M45 1:20:21 Aller van, Bert

773 M55 1:20:45 Kimman, Joost

2167 M40 1:20:50 Walther, Eric

393 V40 1:21:45 Pronk, Miranda

397 V40 1:21:51 Nieuwkerk-Engelen van, 

   Suzanne

77 M65 1:22:39 Wijnants, John

85 M65 1:22:39 Munk de, Peter

2392 M40 1:23:01 Gailjaard, Boy

67 V55 1:23:12 Parsons, Jane

948 V55 1:23:58 Taal, Maarten

2499 M40 1:24:23 Nieuwkerk van, Harry

1177 VSE 1:27:41 Zijlmans, Sacha

1118 M55 1:28:04 Elkerbout, Han

333 V50 1:28:39 Stel, Veronica

606 V45 1:28:46 Jans, Antoinette

365 V50 1:29:31 Verpoort, Nellie

767 V35 1:32:40 Kuiper, Sylvia

72 V60 1:32:40 Wijnants, Arien

1334 M55 1:36:20 Zeegers, Paul

885 V45 1:37:23 Gorkum van, Josien

533 V50 1:39:42 Heckman, Joyce

561 M60 1:47:30 Verhagen, Titus

105 V60 1:48:37 Kalisvaart, Truus

    

Zuiderzee Marathon, Zwolle, 42195 m, 24-11-2007

Pos. Cat. Tijd   Naam

49 Mrec 3:47:45 Kwant de, Wim

    

Sint Nicolaasloop, Bleiswijk, 5000 m, 1-12-2007

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M65 0:25:05 Gerritsen, Harry

3 M65 0:26:39 Dijkers, Ab

    

15e Oude Leedeloop, Oude Leede, 25000 m, 1-12-

2007

Pos. Cat. Tijd   Naam

22 Mrec 1:59:16 Breugom, Henk

41 Mrec 2:09:32 Schie van, Maurice

42 Mrec 2:09:32 Mullekes, Bas

75 Mrec 2:22:50 Es van, Dick

21e Ter Specke Loop (Z&Z 1k), Lisse, 5000 m, 

2-12-2007

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:16:08 Silvius, Roché

5 Mrec 0:17:14 Redegeld, Huub

1 Mjgd 0:17:35 Egmond van, Lion(AV’40

14 Mrec 0:18:13 Roodakker, Eddy

1 Mjun 0:18:21 Zuidema, Wilko(Olympus’70)

18 Mrec 0:18:53 Heiningen van, Erik

1 Vrec 0:19:04 Wislnach, Zena(Noordwijk)

5 Mjun 0:19:06 Jong  de, Koen

7 Mjun 0:19:42 Claessens, Stefan

27 Mrec 0:20:17 Hofschreuder, Ronald

9 Vrec 0:21:14 Berg van den, Sandra

37 Mrec 0:21:44 Geest van, Leo

38 Mrec 0:22:10 Scholtens, Marco

11 Vrec 0:22:20 Brunings, Melanie

41 Mrec 0:22:28 Schoemaker, Ruud 

42 Mrec 0:22:37 Zijl, Eddy

16 Mjgd 0:22:51 Garreau, Corentin

55 Mrec 0:24:04 Elzinga, Harrie

22 Vrec 0:25:00 Cats, Josine

61 Mrec 0:25:23 Graauw de, Toon

62 Mrec 0:25:40 Ort, Coen

31 Vrec 0:25:55 Donkelaar van, Femke

30 Vrec 0:25:55 Leeuwen van, Hester

33 Vrec 0:26:14 Raalte van, Anne

72 Mrec 0:26:53 Dunn, Mike

38 Vrec 0:27:49 Meer van der, Yvon

44 Vrec 0:28:11 Meijer, Else

86 Vrec 0:28:11 Ammerlaan, Wim

50 Vrec 0:28:49 Kuiper, Sylvia

65 Vrec 0:31:08 Gimberg, Yvonne

107 Mrec 0:31:25 Bronkhorst, Peter

70 Vrec 0:31:35 Manders, Annet

73 Vrec 0:31:42 Muinck de, Trudy

76 Vrec 0:31:49 Beenakkers, Monique

77 Vrec 0:31:51 Messerschmidt, Jolanda

89 Vrec 0:32:44 Vlasblom, Arianne

100 Vrec 0:34:07 Dool, Jeanette

105 Vrec 0:37:00 Mahler, Margery

    

21e Ter Specke Loop (Z&Z 1m), Lisse, 10000 m, 

2-12-2007

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:31:54 Poesiat, Thomas

   (Haag Atletiek)

1 M35 0:33:37 Mohammadi, Rachid(AV Atos)

1 M45 0:35:23 Graaf de, Willem

1 M55 0:35:45 Hoorn van der, Martien

   (AV De Spartaan)

1 VSE 0:37:49 Marrewijk van,Lindsay

   (Haag Atletiek)

1 V45 0:38:04 Ophorst, Carla(Haag Atletiek)

1 V35 0:40:08 Wolff de, Anneke

   (Leiden Atletiek)

22 M35 0:43:20 Rensen, Nando

21 M55 0:48:03 Scheffer, Jaap

84 M45 0:51:34 Aller van, Bert

12 V45 0:52:11 Stel, Veronica

15 V35 0:52:20 Nieuwkerk-Engelen van, 

   Suzanne

29 V45 0:56:05 Borsboom, Ronneke

42 V45 0:58:12 Swart, Marga

51 V45 1:01:07 Wagenaar, Heleen

33 M55 1:13:18 Nieuwenburg, Jan

    

21e Ter Specke Loop (Z&Z 1l), Lisse, 15000 m, 

2-12-2007

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:52:04 Woerden, Michael

   (De Veenlopers)

1 M55 0:56:48 Hoogers, Paul(AKU)

    

HRR 1 van de 4 loop, Den Haag, 5000 m, 9-12-2007

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:14:58 Poesiat, Thomas

   (Haag Atletiek)

1 Vrec 0:19:10 Spijker van de, Wendy

   (Haag Atletiek)

4 Mrec 0:19:35 Heiningen van, Erik

6 Vrec 0:20:02 Walburg, Bep

3 Vrec 0:26:35 Moesman, Sonja

    

HRR 1 van de 4 loop, Den Haag, 10000 m, 9-12-

2007

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:33:15 Troost van, Pascal

   (Haag Atletiek)

1 M45 0:34:35 Bovenkamp, Ernst

   (De Koplopers)

1 M45 0:34:42 Graaf de, Willem

10 MSE 0:38:10 Roodakker, Eddy

7 M35 0:38:50 Kneefel, Floris

9 M35 0:39:24 Kuunders, Martien

1 V35 0:39:57 Ramakers, Helmi

   (Haag Atletiek)

14 MSE 0:40:16 Terlouw, Hans

8 M45 0:40:49 Six, Jan Willem

16 M35 0:41:00 Thewissen, Alexander

1 VSE 0:41:04 Groot de, Ellen(Sparta)

17 M35 0:41:16 Philipse, Hein

2 VSE 0:41:52 Bronsgeest, Merijn

1 M55 0:43:06 Toet, Ton

20 M35 0:43:10 Wissenburg, Ruud

20 M45 0:43:44 Golhashem, Ali

21 M35 0:43:50 Huibregtse, Paul

3 M55 0:44:03 Groeneveld, Jan

4 M55 0:44:37 Seitzinger, Joop

23  0:44:53 Thuijs, Frank

27 M45 0:45:18 Rip, Cees

5 V35 0:46:00 Holtman, Ingeborg

11 M55 0:47:14 Slijpen, Paul

7 V35 0:47:14 Schie van, Petra

36 M45 0:47:25 Messerschmidt, Marty

13 M55 0:47:37 Nieuwenburg, Jan

37 M45 0:47:47 Molenkamp, Jan

2 V45 0:47:49 Hoekstra, Margriet

39 M45 0:47:59 Severijns, Paul

15 M55 0:48:16 Scheffer, Jaap

3 V45 0:48:48 Heiningen van, Annie

19 MSE 0:49:12 Hesselink, Gijs 

45 M45 0:51:04 Kokee, Henk

21  0:51:06 Munk de, Peter

20 MSE 0:51:45 Paulides, Jordie

23 M55 0:51:47 Toor van, Hans

26 M55 0:52:29 Graauw de, Toon

7 VSE 0:52:35 Heitkamp, Lisanne

46 V45 0:53:13 Aller van, Bert

10 V35 0:53:14 Kitchen, Pamela

30 M55 0:55:42 Hunen van , Gerard

32 M55 0:56:38 Ammerlaan, Wim

8 V45 0:57:08 Eyk-Konijn, Francien

14 V35 1:02:24 Heerekop, Patricia

35 M55 1:10:09 Veelo, Peter

    

HRR 1 van de 4 loop (jeugd), Den Haag, 1800 m, 

9-12-2007

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mjgd 0:06:20 Baelde, Marnix

    

12e HRR Kerststrandloop kort, Scheveningen, 

5000 m, 26-12-2007

Pos. Cat. Tijd   Naam

2 Mrec 0:23:02 Scholtens, Marco

4 Mrec 0:24:54 Geest van, Leo

1 Vrec 0:24:56 Berg van den, Sandra

5 Mrec 0:25:08 Schoemaker, Ruud 

3 Vrec 0:25:36 Meijboom, Petra

6 Vrec 0:26:40 Hoekstra, Margriet

8 Vrec 0:27:52 Geest van der, Thea

10 Vrec 0:28:01 Waarle, Ria

11 Vrec 0:28:07 Heitkamp, Lisanne

16 Mrec 0:28:25 Wijnands, Jaap

17 Mrec 0:28:27 Overvliet, Nol

18 Mrec 0:28:32 Dijk van, Jaap

20 Mrec 0:28:46 Reinicke, Ed

21 Mrec 0:28:51 Lasiera Martinez, Julio

23 Mrec 0:28:55 Verwer, Jos

24 Mrec 0:28:58 Peeren van, Ralf

29 Mrec 0:29:24 Overgaauw, Jaques

17 Vrec 0:29:30 Stel, Veronica

32 Mrec 0:29:44 Gort, Roel

34 Mrec 0:29:59 Dijkers, Ab

18 Vrec 0:30:10 Nus van, Herma

37 Mrec 0:30:37 Berg van de, Dannis

41 Mrec 0:31:19 Haasnoot, René

42 Mrec 0:31:33 Westbroek van, Bram

20 Vrec 0:32:34 Jans, Antoinette

21 Vrec 0:32:36 Dijkhuizen, Helma

49 Mrec 0:33:17 Koopman, Johan

23 Vrec 0:34:12 Wagenaar, Heleen

26 Vrec 0:34:56 Leeuwe van, Germaine

28 Vrec 0:36:43 Dulk-Salters den, Albien

56 Mrec 0:37:41 Schalkwijk, Kees

29 Vrec 0:38:23 Mahler, Margery

30 Vrec 0:40:17 Zwart de, Natasja

57 Mrec 0:40:52 Pijpers, Rein

31 Vrec 0:41:54 Gisteren van, Jolanda

32 Vrec 0:42:27 Zijl van, Heidi

33 Vrec 0:43:13 Lous, Janneke

    

12e HRR Kerststrandloop lang, Scheveningen, 

10000 m, 26-12-2007

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:37:26 Graaf de, Willem

4 Mrec 0:42:22 Groenewegen, Herman

6 Mrec 0:44:03 Mientjes, Marcel

7 Mrec 0:44:11 Kneefel, Floris

9 Mrec 0:46:15 Six, Jan Willem

1 Vrec 0:46:30 Bronsgeest, Merijn

2 Vrec 0:47:52 Ledeboer, Jacky

24 Mrec 0:51:18 Merx, Jacques

25 Mrec 0:51:19 Toet, Ton

26 Mrec 0:51:20 Prooijen van, Willem

27 Mrec 0:51:21 Rip, Cees

35 Mrec 0:52:54 Groen, Peter

36 Mrec 0:52:55 Breugom, Henk

37 Mrec 0:53:10 Kamsteeg, Marcel

39 Mrec 0:53:24 Knoester, Jo

40 Mrec 0:53:29 Molenkamp, Jan

43 Mrec 0:53:49 Jong de, Arie

45 Mrec 0:54:09 Remmelink, Leendert

48 Mrec 0:54:45 Aarden, Aart

51 Mrec 0:55:00 Mullekes, Bas

53 Mrec 0:55:32 Toor van, Hans

4 Vrec 0:56:15 Heiningen van, Annie

61 Mrec 0:58:35 Grevenstette, Paul

64 Mrec 1:00:04 Aller van, Bert

66 Mrec 1:00:30 Dunné van, Paul

72 Mrec 1:03:45 Crielaard, Cees

74 Mrec 1:05:49 Ammerlaan, Wim

76 Mrec 1:06:15 Eggermont, Peter

77 Mrec 1:06:16 Leenaars, Jan

78 Mrec 1:09:39 Groot, Peter

    

12e HRR Kerststrandloop Nordic, Scheveningen, 

5000 m, 

26-12-2007

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Vnordic 0:50:18 Beelen van, Carla

2 Vnordic 0:50:20 Noordam-Stempels, Josee

1 Mnordi 0:54:52 Barnard, Peter

   

30e Linschotenloop, Linschoten, 10000 m, 

22-12-2007

Pos. Cat. Tijd   Naam

121 M35 0:51:27 Nieuwkerk van, Harry

39 V35 0:51:27 Nieuwkerk-Engelen van, 

   Suzanne

    

Koplopers cross lang (1vd4), Delft, 9200 m, 

30-12-2007

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M35 0:35:31 Silvius, Roché

1 MSE 0:35:45 Rotsaers, Marc(AV40)

1 M55 0:36:51 Buijs, Ad(Phoenix)

5 MSE 0:37:06 Lowe, Jamie

1 M45 0:37:59 Graaf de, Willem

9 M45 0:41:48 Kempkes, Peter

11 MSE 0:42:14 Wevers, Jeroen

14 M45 0:42:18 Six, Jan Willem

18 M45 0:43:25 Mullekes, Henk

14 MSE 0:43:48 Terlouw, Hans

1 V45 0:46:09 Starrenburg, Anneke

   (Olympus’70)

6 M55 0:46:40 Prooijen van, Willem

32 M45 0:47:22 Golhashem, Ali

4 V45 0:48:23 Hoekstra, Margriet

8 M55 0:48:39 Zijl, Eddy

29 M35 0:49:14 Wissenburg, Ruud

18 M55 0:53:42 Slijpen, Paul

5 V45 0:54:13 Heiningen van, Annie

    

Koplopers cross kort (1vd4), Delft, 4600 m, 

30-12-2007

Pos. Cat. Tijd   Naam

78 Vrec 0:40:14 Zijl van, Heidi

    

Haag Atletiek cross kort (1vd4), Den Haag, 6000 m, 

5-1-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Rec 0:26:20 Voort vd, Dolf(PAC)

25 Rec 0:36:02 Tak vd, Monique

56 Rec 0:48:22 Westerhuis, André

55 Rec 0:48:22 Smelik, Lotte

    

Haag Atletiek cross lang (1vd4), Den Haag, 8000 m, 

5-1-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M45 0:29:50 Having, Henri(AV’40)

1 MSE 0:30:13 Trinthamer, Vincent(Sparta)

2 MSE 0:30:28 Lowe, Jamie

1 M55 0:31:19 Buijs, Ad(Phoenix)

9 M45 0:35:13 Kempkes, Peter

1 V45 0:40:30 Fransen, Resi(Haag Atletiek)

2 V45 0:40:40 Hoekstra, Margriet

14 M55 0:42:48 Slijpen, Paul

27 M55 0:48:00 Toorn van der, Martin

    

Bosloop (Z&Z 2k), Leiden, 5000 m, 6-1-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mjun 0:15:35 Beck, Menno(Avantri)

1 MSE 0:15:40 Silvius, Roché

8 MSE 0:17:26 Koot, Jeroen

10 MSE 0:17:38 Redegeld, Huub

13 MSE 0:17:52 Roodakker, Eddy

17 MSE 0:18:31 Heiningen van, Erik

8 Mjun 0:19:18 Graaf de, Niels

22 MSE 0:19:18 Scholtens, Marco

1 VSE 0:19:23 Schmidt, Silke(Leiden)

25 MSE 0:19:57 Velu, Roland

12 Mjun 0:20:00 Claessens, Stefan

32 MSE 0:21:03 Geest van, Leo

4 VSE 0:21:04 Berg van den, Sandra

33 MSE 0:21:15 Berg van den, Alex

39 MSE 0:22:00 Rutten, Walter

40 MSE 0:22:03 Cornelissen, Leo

43 MSE 0:22:10 Schoemaker, Ruud 

44 MSE 0:22:15 Luteijn, Izaak

45 MSE 0:22:17 Zijl, Eddy

8 VSE 0:22:20 Brunings, Melanie

10 VSE 0:23:12 Graauw de, Tobijn

11 VSE 0:23:12 Telgen, Yvonne

60 MSE 0:23:32 Claessens, Jean

67 MSE 0:24:06 Elzinga, Harrie

68 MSE 0:24:11 Graauw de, Toon

15 VSE 0:24:44 Lentze-Muller, Simonette

76 MSE 0:25:16 Vlasblom, Joost

20 VSE 0:25:24 Mooren, Nadine

80 MSE 0:25:33 Ort, Coen

24 VSE 0:25:45 Donkelaar van, Femke

25 VSE 0:25:50 Leeuwen van, Hester

34 VSE 0:26:33 Groot de, Viviane

47 VSE 0:28:17 Meijdenberg van den, Eefje

48 VSE 0:28:29 Meijer, Else

50 VSE 0:28:41 Meer van der, Yvon

56 VSE 0:29:51 Sellier, Angel

59 VSE 0:30:05 Beenakkers, Monique

119 MSE 0:30:07 Bronkhorst, Peter

60 VSE 0:30:21 Kuiper, Sylvia

63 VSE 0:30:32 Gimberg, Yvonne

68 VSE 0:33:21 Vlasblom, Arianne

85 VSE 0:33:21 Mahler, Margery

93 VSE 0:34:16 Dool, Jeanette

100 VSE 0:36:44 Muinck de, Trudy

51 V45 1:01:09 Wagenaar, Heleen

    

Bosloop (Z&Z 2m), Leiden, 10000 m, 6-1-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:31:23 Poesiat, Thomas

   (Haag Atletiek)

1 M35 0:33:34 Mohammadi, Rachid

   (AV Atos)

1 M45 0:34:13 Eichhorn, George(Den Haag)

2 M45 0:35:25 Graaf de, Willem

1 M55 0:39:03 Wit de, Dré(Leiden Atletiek)

1 M55 0:39:04 Marrewijk van, Lindsay

   (Haag Atletiek)
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ORGANISATIE	THE	HAGUE	ROAD	RUNNERS,
per	januari	2008

TECHNISCHE COMMISIE
Peter Kempkes (voorzitter) 070-300 0429
Annet Manders (secretariaat) 070-385 7496

TRAINERSCORPS
Carla van Beelen  070-511 8141
Ronneke Borsboom  070-383 4109
Rodi Druif  070-383 7024
Marcel den Dulk  06-5497 4263
Pieter de Graaf  06-2541 3636
Jos de Graaf  070-386 7300
Henk Hoogeveen  06-5472 1822
Ben van Kan  070-397 8253
Erik Kerklaan  070-393 8512
Peter Leegstra  070-323 5310
Henk van Leeuwen  070-386 0233
Peter van Leeuwen  070-347 2673
Izaak Luteijn  06-2339 8576
Wim Moolhuijzen  070-327 0647
Joop den Ouden  06-1444 6400
Jacques Overgaauw  070-347 9234
Frans Perdijk  070-394 4677
Ed Reinicke  0174-221 710
Terry Roel  070-347 4567
Jan Ruigrok  070-393 0209
Herman vd Stijl  070-393 9485
Ed Zijl  06-2309 5534
Bert Donnars  06-2166 6074
Marc Hornung

PARAMEDISCH CORPS
Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg  06-5111 0224
 ma avond na 20.00 uur 070-386 4053

Masseurs:
Trudy de Lange ma/wo avond 06-4215 0679
Johan Koopman do avond 070-347 6131
Peter Hoek di ochtend 070-350 5281

Vertrouwenspersoon:
Diny Kuijer (alleen avonduren) 070-3839775

BESTUUR
Het bestuur van  THE HAGUE ROAD RUNNERS
 Groenendaal 11 2244 BK  Wassenaar 
 070-3281025
John Agterof 070-360 0786
(voorzitter) voorzitter@hagueroadrunners.nl 
Leendert Remmelink 070-363 8393
(secretaris) secretariaat@hagueroadrunners.nl 
José Willemse 070-317 5869
(2e secretaris) secretariaat@hagueroadrunners.nl 
Izaak Luteijn 070-355 4156 / 06-2239 8576
(wedstrijdsecr.) wedstrijdsecretariaat@hagueroadrunners.nl

Antoinette Jans 070-347 3894
(penningmeester)  penningmeester@hagueroadrunners.nl
 giro 263 6951
Jelle van der Veen 070-323 6092
(accommodatie)

CLUB VAN 100
Postbanknr. 78.60.073
Ben Hermans 070-347 3873
(Voorzitter)
Han Elkerbout 070-383 5386
(Vice-voorzitter)
Frans Perdijk 070-394 4677
(Secretaris)
Aad Overdevest 0621-24 1107
(Penningmeester)

LEDENADMINISTRATIE
Avram den Heijer (06)-2296 5135
 na 17.00 uur op di, do, vr, za, zo 
 ledenadministratie@hagueroadrunners.nl 
 Giro 2636075, t.n.v. “HRR contributie”
 p/a Groenendaal 11
 2244 BK  Wassenaar
 Ma en wo aanwezig op de HRR

BARCOMMISSIE
Herman van der Stijl (Voorzitter) 070-393 9485
Ruud van Groeningen  06-5353 3941

WEBMASTER
Theo Smit 070-3834080 / 06-53532687
 theo.smit@freeler.nl
 webmaster@hagueroadrunners.nl
 www.hagueroadrunners.nl
 www.hrr-racingteam.nl

CLUBKLEDING
Ed Zijl 06-23095534
 ehzijl@wanadoo.nl

REDACTIE HOT ROAD REVIEW
Hilde Eugelink 070-362 7401
Berberisstraat 32 heugelink@tiscali.nl
2565 XB Den Haag  redactie@hagueroadrunners.nl
André Westerhuis 070-378 5352
Van Loostraat 33 wesnet@wanadoo.nl
2582 XA Den Haag
Sarah Mollink s.mollink@sdu.nl 

HRR Evenementenkalender

Februari 
10 1 van de 4 - Koplopers 
24 1 van de 4 cross - HRR 

1 V35 0:39:20 Rijn van, Claudia

   (Leiden Atletiek)

1 V45 0:41:16 Bosker, Diny(SV Friesland)

26 M55 0:48:57 Scheffer, Jaap

11 VSE 0:49:52 Schutjes, Maaike

9 V45 0:50:38 Geest van der, Thea

84 M45 0:51:32 Aller van, Bert

20 V35 0:52:08 Nieuwkerk-Engelen van, 

   Suzanne

100 M35 0:52:26 Nieuwkerk van, Harry

99 M45 0:53:29 Peppinck, Roland

28 V35 0:55:00 Reuver, Annelies

27 V45 0:56:05 Borsboom, Ronneke

31 V45 0:57:15 Swart, Marga

45 V35 1:04:35 Messerschmidt, Jolanda

    

Bosloop (Z&Z 2l), Leiden, 15000 m, 6-1-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:50:51 Woerden, Michael

   (De Veenlopers)

1 M45 0:52:38 Aitrahou, Ibrahim(AV Atos)

1 M35 0:52:52 Hoogenraad, Marco(Sparta)

1 M55 0:57:21 Hoogers, Paul(AKU)

1 V35 1:00:15 Brinke ten, Jolanda(AKU)

1 VSE 1:01:11 Veelen van, Toke(Amsterdam)

18 M35 1:04:19 Thewissen, Alexander

1 V45 1:06:26 Broer, Cora(NSL)

27 M35 1:07:02 Vierling, Gertjan

29 M35 1:07:22 Wissenburg, Ruud

30 M45 1:08:42 Golhashem, Ali

1 V55 1:08:50 Lieverse, Hanneke(Vet. Ned.)

53 M35 1:09:54 Jansen, Simon

45 M35 1:13:12 Kamsteeg, Marcel

53 M45 1:15:05 Messerschmidt, Marty

9 VSE 1:21:22 Boer de, Kirsten

UITSLAGEN

10 km weg:
• Willem de Graaf liep tijdens de HRR 1 van de 4 de 10 km in 0:34:42. Dit 

levert hem in de categorie M45 een vijfde plaats op. Pieter Bolleman die 
sinds 5-6-1988 in de vitrine stond met 0:34:49 verdwijnt hierdoor uit de 
lijst.

15 km weg:
• Huub Redegeld stond bij de junioren 15 km op een gedeelde eerste plaats 

in de vitrine samen met Eddy Roodakker. Dankzij zijn tijd, 0:55:07 
gelopen op 18 november 2007 in Nijmegen bezet hij nu de eerste plaats in 
zijn eentje. Eddy staat nu tweede met 0:56:13.

• Koen de Jong liep op 18 november de 15 km in Nijmegen in 1:00:26, een 
verbetering van zijn persoonlijk record met bijna 7 minuten. Hij komt nu 
voor Niels de Graaf op plaats vier bij de junioren.

• Willem de Graaf komt ook in bij de 15km de categorie M45 binnen. Met 
0:54:20 komt hij op plaats twee, achter Steven Post. Door de prestatie van 
Willem verdwijnt Herman van der Stijl uit de vitrine met 0:55:48, gelopen 
op 11 april 1999 in Edam.

• Theo Timmermans verbeterde tijdens de Zevenheuvelenloop op  
18 november 2007 zijn persoonlijk record op de 15 km met 32 seconden, 
maar door de komst van Willem in de categorie M45 zakt hij met 0:55:03 
toch naar plaats vijf in de vitrine.

• Annie van Heiningen komt in de categorie V50 binnen op plaats vier, 
achter Jane Parsons en voor Ineke Schnitzler. Op 18 november liep zij in 
Nijmegen de 15 km in 1:14:19. Herma van Nus, die sinds 16 november 
2003 in de vitrine stond met 1:19:03, verdwijnt nu uit de vitrine.

• Arien Wijnants verstevigde haar tweede plaats in de categorie 15 km V60 
door haar tijd van vorig jaar (1:33:17) te verbeteren tot 1:32:40.

25 km weg:
• Henk Breugom neemt in de categorie 25 km M60 de eerste plaats over van 

Dick van Es. Henk liep op 1 december 2007 de 25 km in Oude Leede in 
1:59:16. Dick van Es staat nu tweede met 2:08:59 gelopen op 2 december 
2006.

Wijzigingen	in	de	vitrine	met	de	besten	aller	tijden
In de laatste maanden van het jaar zijn een aantal prestaties geleverd die in aanmerking komen voor een plaats in de vitrine met de besten aller tijden.

BARCOMMISSIE

Ter overname aangeboden
leuke job voor vrouw / man

Hardloper geen bezwaar

Informatie	bij	de	BarcieTHE
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