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De 12e editie van The Royal weer een succes
Eindelijk was de dag aangebroken: zondag 25 mei, de dag van The Hague Royal Ten. Vooraf ingeschreven, ruim 2100 deelnemers met een record van 
46 businessteams. Op de dag zelf giet het van de regen, maar ondanks dat, is de loop weer een groot succes. Marcel den Dulk, nauw betrokken bij deze 
geheel door HRR-leden georganiseerde wedstrijd, doet verslag. 

6.30 uur
Het regent. Een klein beetje zakt de moed toch in de schoe-
nen: regen, regen en nog eens regen. Ik bedenk dat het in 
ieder geval wel goed is tegen het stof en dat de bloemen van 
de prijsuitreiking, die ik nog moet halen, er baat bij zullen 
hebben. Enfin, eerst maar wat paraplu’s scoren en dan op 
weg naar de Bezuidenhoutseweg.

8.00 uur
De Bezuidenhoutseweg wordt afgesloten met medewerking 
van de politie. De eerste vrijwilligers zijn al druk bezig en 
lijken geen last van de regen te hebben. Als eenmaal het 
vrijwilligersmeldpunt is ingericht stromen, net als de regen, 
de vrijwilligers binnen. Allemaal een bakkie en dan kunnen 
ze ertegenaan. De een gaat naar zijn post en de ander begint 
aan de opbouw. Nergens gemopper maar schouders er onder 
en gaan. Dat zijn ze zeker gewend van het hardlopen.

Aangezien we dit jaar het hekken plaatsen uitbesteed hebben 
aan professionals, hoeven de mensen van de opbouw minder 
te sjouwen. Het kost een beetje, maar dan heb je toch weer 
blije gezichten. Niet dat ze nu niks hoeven te doen want er 
moeten genoeg tafels en materiaal worden aangevoerd en 
opgezet, de borden moeten worden geplaatst en nog veel 
meer. De start- en finishboog opbouwen doen we zelf, altijd 
zeer imposant om te zien. Hij gaat eerst 7 keer als proef naar 
boven en naar beneden, voordat hij eindelijk staat. Het start- 
en finishdoek moet er nu eenmaal strak opzitten en wij zijn 
natuurlijk perfectionisten.

11.00 uur 
Ik maak mijn inspectieronde. Gelukkig is het inmiddels 
gestopt met regenen, praktisch alles is nu ook operationeel. 

Even de tijd voor een kleine pauze. Er wordt druk gespecu-
leerd of de deelnemers nog in grote getallen zullen komen 
of niet. De regen is gestopt, is dit een pluspunt of is het te 
laat? Zit men al bij de schoonmoeder aan de koffie of wordt 
er toch nog besloten te gaan lopen? Het is in ieder geval niet 
te warm en bijna niet koud.

12.15 uur
Dan gaat het allemaal toch wel snel, daar staan de dap-
pere kleine lopers van de AO kidsrun al klaar. Toch nog 190 
ingeschreven, de startmuziek draait op volle toeren en eigen-
lijk een paar seconden te vroeg worden ze weg geschoten. 
Het feest is begonnen en binnen 5 minuten hebben we een 
winnaar. Een spannende eindsprint tussen de nummers 1 en 
2, die bijna gelijktijdig over de meet komen. Gelukkig een 
jongen en een meisje, zodat ze allebei dezelfde tijd krijgen 
en allebei winnaar zijn.

13.00 uur
De 5 kilometerlopers staan klaar voor de wedstrijd. Een 
kleine 400 deelnemers worden weggeschoten door John 
Heemskerk, sponsor van de Zier Running 5 km. Na 15.22 is 
Menno Beck alweer terug. Juichend en springend komt hij 
over de finish. Dat mag ook wel, want het is natuurlijk niet 
zo maar een wedstrijd die hij net heeft gewonnen. Al snel 
volt nummer 2 in 15.48 en op de derde plaats onze eigen 
HRR Racing teamlid Roché Silvius in een tijd van 15.56.

Bij de dames komt Jacky Ledeboer binnen als eerste, net 
binnen de 20 minuten.
Opmerkelijk is dat de slecht 13 jarig Melenie de Krom als 2 
finisht in 21.37, jong talent misschien?

14.00 uur
Dan wordt het tijd voor de Holland Runner 10 km. De 
deelnemers staan al klaar en hebben er zin in. De lucht 
is inmiddels opgeklaard en er is zuurstof genoeg. Tien 
minuten voor de start wordt er koortsachtig gewerkt om het 
parcours in orde te krijgen. Doordat de vrachtauto van de 
logistieke ploeg een probleem heeft kunnen zij niet op tijd 
de verkeerskegels uitzetten op de Bezuidenhoutseweg en 
krijgen we geen toestemming van de politie om te starten. 
Auto 2 van de logistieke ploeg probeert uit alle macht de 
zaak dan te redden, door vliegensvlug in te springen en de 
verkeerskegels van hun auto dan maar uit te zetten op de 
betreffende plaats. Door mijn aansporen dat het menens is 
en dat ze 2 minuten krijgen om ze uit te rijden, zetten zij 
een record neer, waarmee zij zo naar “Wedden dat”  kun-
nen. Inderdaad krijgen ze het voor elkaar binnen 2 minuten 
tussen Hofzichtlaan en het Paleis de kegels te plaatsen. Als 

acrobaatjes hebben ze uit de auto gehangen en ze op het 
wegdek geslingerd. Klasse jongens, bedankt hiervoor.

Met een paar minuten vertraging krijgen we hierdoor fiat 
van de politie en kan Aad van Straalen het startschot geven 
van de Holland Runner 10 km. Met dik 2100 inschrijvingen 
op dit onderdeel zitten we toch nog boven onze verwachtin-
gen van die morgen. Hele snelle atleten en wat minder snelle 
zijn aan hun klus begonnen. Met een prachtig verslag van 
onze vliegende reporter Herman van der Stijl op de motor, 
kunnen wij perfect in het start- en finishgebied op de hoogte 
blijven van de race.

De eerste twee maken er weer een spannende wedstrijd van 
door met een lange eindsprint te moeten gaan beslissen wie 
met het goed naar huis mag. Het is Daniel Mucke uit Kenia 
die met een tijd van 28.43 gaat winnen. Hij heeft dan toch 
nog een voorsprong kunnen nemen van 4 op nummer 2.
De nummers 3, 4 en 5 weten ook nog binnen 30 minuten 
te finishen. Bij de dames is het minder spannend, want hier 
wint met een ruime voorsprong van 45 seconden Masila 
Ndunge uit Kenia.

Het team Marketing Haagse Binnenstad 1 weet bij de busi-
nessteams beslag te leggen op de eerste plaats.  

Het is weer achter de rug!
Uiteindelijk is het dan toch nog een prachtige dag geworden, 
met veel blije deelnemers die over de finish zijn gekomen. 
En reken maar dat ze het druk hadden daar achter in het 
finishvak. Wat cijfers: in totaal zijn er 2700 medailles weg-
geven, 1500 ChampionChips weer ingenomen, 3000 flesjes 
AA en 1000 flesjes water uitgereikt.

Bij deze wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor zijn of 
haar inzet. Dankzij jullie was deze fantastische wedstrijddag 
van de 12e editie van The Hague Royal Ten weer moge-
lijk. Iedereen die hand of spandiensten heeft verleend heeft 
een pluim verdiend. Uiteraard wil ik ook onze sponsors 
bedanken, want dankzij hen kunnen we een normale en lage 
prijs houden voor de lopers. Dankzij jullie betrokkenheid, 
ervaren de lopers onze wedstrijd nog steeds als gemoedelijk, 
vriendelijk en van een hoge kwaliteit.

Marcel den Dulk

Namens het bestuur van The Hague Royal Ten

Z&Z prijswinnaars 
groep Ed Zeijl

In de loopgroep van Ed Zeijl wordt hard 
geknokt: om de wisselbeker welteverstaan. 
Traditiegetrouw doet de hele groep ieder jaar aan 
het Zorg & Zekerheid circuit mee, een competitie 
bestaande uit zeven wedstrijden op de korte en 
middellange afstand in Den Haag en omstreken. 
Niet alleen kunnen de lopers punten scoren in 
de Z&Z competitie, maar ook punten om de wis-
selbeker van hun eigen loopgroep naar huis te 
mogen nemen.

De Z&Z competitie loopt van december tot en 
met april. In die periode vinden zeven wedstrij-
den plaats. Hoe meer wedstrijden je loopt, hoe 

meer punten je verdient voor het eindklassement. Maar 
dat is niet het enige waar de 31 lopers van de groep van 
Ed Zeijl lopen. Ieder jaar reikt Ed een beker uit aan de 
snelste dame en heer op de vijf kilometer van de groep. 
Op deze manier hoopt hij de lopers enthousiast te maken 
voor het wedstrijdlopen en de 5 kilometer is een afstand 
die ook een beginnend loper al snel onder de knie heeft. 

Dit jaar waren er helaas geen Z&Z competitie prijzen weg-
gelegd voor de lopers, maar wel zijn heel goede resultaten 
behaald bij de dames. In de categorie Dames 20+ Kort 
(5km.) behaalde Sandra v.d. Berg de vierde plaats, Nadine 
Mooren de 6e plaats en eindigden Melanie Brunings en 
Tobijn de Grauw op een gedeelde 7e plaats.

De Z&Z wisselbeker van de groep Ed Zeijl ging dit jaar 
bij de heren naar Alex (1e) en bij de dames naar Sandra 
v.d. Berg.

Door:

Hilde Eugelink i.s.m. Ed Zeijl

Z&Z prijswinnaars groep Ed Zeijl

Start van de 5km wedstrijd



Hot Road Review

THE
R

HAGU
OAD

RUNNERS

E

2 COMMISSIES & BESTUUR

Berichten vanuit het bestuur
In de Bestuursvergaderingen van 11 maart en 6 mei is het 
volgende naar voren gekomen:

Bestuursvergadering 11 maart 2008;
- Het bestuur had bij de Rabobank een subsidieaanvraag 

ingediend voor mechanische ventilatie in de kleedka-
mers. Helaas heeft de bank de aanvraag afgewezen, 
aangezien het financieel bijdragen aan een ventilatie-
systeem niet onder hun sponsorbeleid valt.

- Theo Smit, onze webmaster, heeft laten weten dat hij 
in de loop van dit jaar zijn functie wil overdragen aan 
iemand anders. Het bestuur zoekt dus een enthousiaste 
vrijwilliger.

- Op 12 april zal de Groencommissie weer van start 
gaan. Gewerkt wordt aan een voorstel voor de beplan-
ting van kale plekken.

 
Bestuursvergadering 6 mei 2008:

- Het bestuur heeft een brief gekregen van de Gemeente 
Den Haag waarin ons de afwijzing aanleg parkeer-
plaats op eigen terrein wordt meegedeeld. Reden: ons 

terrein is voorzien van het predicaat ‘waterwingebied’. 
Door extra verzwarende eisen voor de aanleg van een 
parkeerplaats zijn de kosten te hoog voor slechts 12 
plaatsen. Als tegemoetkoming wil de gemeente een 
goede doorgang  (verhard pad met verlichting) realise-
ren naar het parkeerterrein van Golf Groenedael en met 
de directie van Golf verder praten over de parkeermo-
gelijkheden voor HRR.

- Toon de Graauw, kandidaat-voorzitter, draait de komen-
de maanden mee in het bestuur. Besloten wordt dat hij 
zich zal verdiepen in de Communicatiecommissie.

- De CPC-verenigingsprijs zal op 26 mei ver-
zilverd gaan worden. (Zie elders op deze pagina). 

De volgende bestuursvergaderingen in 2008 staan gepland 
op 17 juni, 26 augustus en 30 september.

Door:

José Willemse

Tweede Secretaris Bestuur HRR

Woord van de Voorzitter
Wat een drukke maanden hebben wij weer achter de rug. Ik denk aan de CPC, de twee algemene 
ledenvergaderingen, de Roparun en weer vier leden, die na een maandenlange theoretische en prak-
tische cursus geslaagd zijn voor hun trainersdiploma.

CPC 
Het was weer een geweldige happening in Den Haag en 
het weer werkte onverwachts goed mee. Onze vereniging 
scoorde dit jaar geen podiumplaatsen, maar bereikte wel 
twee ereplaatsen op de vijf en tien kilometer. Vele ZOT 
‘ers beleefden hun eerste wedstrijd. Nu maar hopen dat ze 
de smaak van het hardlopen te pakken gekregen hebben 
bij een gezellige vereniging als de onze. Jammer is dat 
vele leden niet in clubkleding lopen. Als ik de vergelijking 
maak met Haag Atletiek, dan komen wij er echt bekaaid 
vanaf. Wij zijn toch trots op onze vereniging? Straal dit 
dan uit door onze clubkleur te dragen! Bovendien is het 
voor de supporters ook fijn, omdat onze kleur er echt 
uitspringt.

ALV - Voorjaar - Vereniging
De vergadering verliep weer in een goede constructieve 
sfeer, met af en toe stevige discussies. De financiën zijn 
op orde, getuige de ruime voorzieningen die wij hebben 
kunnen treffen voor het komende jaar. Het was tevens 
het laatste optreden van Antoinette Jans als penning-
meester. Zij heeft bijna acht jaar deze taak met hart en ziel 
vervuld waarvoor wij haar veel dank verschuldigd zijn. 
Willem van Prooijen, ook bekend binnen de vereniging 
als MacWillem, is met algemene stemmen tot Antoinette’s 
opvolger gekozen. Willem, welkom in het bestuur! Verder 
kon het bestuur melding maken dat Toon de Graauw al 
enige tijd meedraait in het bestuur als beoogd nieuwe 
voorzitter en zich tijdens de ALV in oktober verkiesbaar 
zal stellen. Voorlopig zal Toon de communicatiecommis-
sie leiden en verder zoveel mogelijk met ondergetekende 
meedraaien in de uitoefening van de voorzittersfunctie. 
Conclusie is dat José Willemse de enige vrouw is in het 
bestuur. Niet dat dit zo erg is, omdat zij goed haar ‘man-
netje’ staat, maar voor een betere afspiegeling van ons 
ledenbestand in het bestuur zouden de dames beter verteg-
enwoordigd moeten zijn. Wie van de dames staat op?

Tenslotte werden de diverse bekers uitgereikt voor de 
in het afgelopen jaar door de leden geleverde prestaties. 
De Simon Tuyt beker (bestemd voor een lid dat zich het 
afgelopen jaar zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
vereniging) is uitgereikt aan Han Elkerbout voor zijn inzet 
op vele gebieden. Medegenomineerden voor deze beker 
waren de ZOT- commissie en Peter Barnard.

ALV - Club van 100
Deze bijeenkomst vond, na een moeilijk jaar, plaats op 
6 mei jl. De opkomst was redelijk te noemen. Duidelijk 
is dat er gelukkig nog een groot draagvlak is voor de 
Club, temeer daar plannen worden ontwikkeld voor het 
bouwen van een extra ruimte aan de achterkant van ons 
clubgebouw waarin allerlei multifunctionele activiteiten 
kunnen plaatsvinden. U raadt het al: daar is veel geld mee 
gemoeid. Ben Hermans zit na z’n ziekte weer stevig op de 
bok als voorzitter, ondersteund door Han Elkerbout, Aad 
Overdevest en Frans Perdijk.

Roparun
De Haegsche Ooievaarsrunners hebben in eendrachtige 
samenwerking met het bestuur en de leden een enorm 
succes geboekt bij de Roparun, die plaatsvond in het 
Pinksterweekend. De opbrengst van hun niet geringe ins-
panningen was maar liefst  23.600 euro; vele Roparun 
sokken vol. Dit fantastische bedrag is inmiddels over-
gemaakt naar de Stichting Roparun en zal met name 
worden besteed aan de palliatieve zorg van kankerpatiënt-
en. Commissie, lopers, chauffeurs, verzorgers en andere 
betrokkenen: wij zijn trots op jullie.

Trainersdiploma
Vier leden hebben met goed gevolg de cursus Trainer 
Loopgroepen gevolgd. De felicitaties gaan naar Peter 
Kempkes, Jan Koning, Eric Walther en Robert Ficker.

Ik ga afsluiten u een mooie zomer toe te wensen met óf 
vakantie, óf EK voetbal, óf Tour de France, óf Olympische 
Spelen; voor ‘elck wat wils’.

Met sportgroeten,

John Agterof, voorzitter

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 10 september. 
Stukken aanleveren kan via redactie@hagueroadrunners.nl of Heugelink@telfort.nl

Redactie – André Westerhuis, Hilde Eugelink
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 en vele leden
Ledenadministratie – Voor wijzigingen in de adressering, neem contact op met Avram den Heijer (zie clubin-
formatie pag. 12).

Tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering 
zijn de prestatie- en aanmoedigingsbekers weer uitgereikt. 
De TC heeft dit jaar er voor gekozen om de aanmoedig-
ingsbekers uit te reiken aan jongere en talentvolle lopers, 
die een duidelijke progressie hebben gemaakt in hun hard-
looptijden en zich nog verder kunnen verbeteren. Bij de 
vrouwen is de keuze gevallen op Melanie Brunings uit de 
groep van Ed Zijl, bij de mannen heeft Huub Redegeld uit 
de groep van Marcel den Dulk de beker gewonnen. 

Dit voorjaar hebben Robert Ficker, Peter Kempkes, Jan 
Koning en Eric Walther hun diploma Trainer Loopgroepen 
behaald, na een intensieve cursus gevolgd te hebben de 
afgelopen winter. De HRR heeft er dus weer extra trainers 
bij waarop een beroep kan worden gedaan.

De instroomgroep van Henk Hoogeveen heeft er een extra 
trainer bij, Jacques Overgaauw. Er wordt gezamenlijk 
ingelopen en na de warming-up wordt de groep gesplitst, 
de snelle lopers gaan dan met Jacques mee en trainen voor 
de 10 km. rond het uur, de iets minder snelle lopers bli-
jven bij Henk en trainen voor de 5 km.

Henk van Leeuwen is gestart met een blessuregroep die 
elke woensdag om 19.00 uur begint. Henk doet dit in 
samenwerking met het paramedisch team. De training is 
gericht op herstel, er is individuele benadering en vooraf 
vindt een intakegesprek plaats.

Tot slot nog even het volgende: de zomer komt eraan en 
dit betekent hogere temperaturen tijdens het hardlopen. 
Belangrijk is om dan tijdens de trainingen voldoende 
drinken bij je te hebben, bijvoorbeeld door een band om 
je middel met flesjes waarin je water kan doen. Ook kan 
je natuurlijk gebruik maken van de pompen die o.a. langs 
het strand en in Meijendel staan.

Namens de tc,

Annet Manders

Namens de trainers,

Eric Kerklaan

TC-nieuws

De voorzitter, John Agterof, meldde het volgende: 
Toon de Graauw zal de komende maanden meedraaien in 
het bestuur en zich verdiepen in de Communicatie commis-
sie. Als alles naar wens verloopt, zal het bestuur hem in de  
najaarsvergadering voordragen als opvolger van John 
Agterof;
HRR heeft de verenigingsprijs van € 500 gewonnen bij 
CPC;
Opnieuw wordt aandacht gevraagd voor de richtlijnen 
voor gebruik clubhuis voor activiteiten (verjaardagen). 
Vanwege verzekering- en belastingtechnische redenen kan 
het bestuur alleen maar positief reageren op verzoeken als 
de activiteit voor clubleden is en gerelateerd aan het hard-
lopen. Voor de duidelijkheid: een trouwerij kan dus niet, 
maar een reanimatiecursus of een cursus Pilatus wel;
De gemeente heeft ons laten weten dat op Groenendaal 
een 30 km/u zone ingesteld zal  gaan worden. Ook zullen 
diverse drempels worden aangelegd;
Nellie Verpoort en Anjo Querido zijn uit de barcommis-
sie. Zij worden bedankt voor hun  jarenlange inzet. 

Jaarrekening 2007
De penningmeester, Antoinette Jans, gaf voor de laatste 
keer een korte samenvatting van de Jaarrekening. De 
Jaarrekening over 2007 laat een resultaat van € 330 
positief zien, met een vijftal reserveringen van in totaal 
ruim € 30.000. (m.n. compensatie vrijval uit reserves, 
mechanische ventilatie, kleding voor de trainers en stereo-
installatie). 

Afscheid wordt niet alleen genomen van Antoinette, maar 
ook van Cees Crielaard die Antoinette jarenlang heeft 
geassisteerd. Beiden worden hartelijk bedankt voor hun 
geweldige inzet. Willem van Prooijen wordt gekozen als 
nieuwe penningmeester. 

Uitbreiding clubhuis
De accommodatiecommissie zal zich de komende maan-
den o.a. bezighouden met de mogelijke uitbreiding van 
het clubhuis. Jelle van der Veen legt uit dat bij de gemeen-
te over de plannen is gesproken. HRR mag maximaal 
50m²  toevoegen. De opslagruimtes zullen dan verdwijnen 
om ruimte te maken voor een multifunctioneel gebouw. 
De aanvraagprocedure zal wel lang duren.

Bekeruitreiking
De verenigingsbekers (en bloemen) gaan dit jaar naar:

Prestatiewisselbeker
Damesveteranen 45+  José Willemse 
Herensenioren  Jeroen Koot
Herenveteranen 35+      Roché Silvius
Herenveteranen  45+  Peter van Leeuwen 
Herenveteranen  55+  Jacques Merkx 
Herenveteranen  65+  Jan Nieuwenburg

Aanmoedigingsprijs 
De genomineerden voor de aanmoedigingsprijs waren dit 
jaar: Melanie Brunings, Jamie Lowe en Huub Redegeld. 
Zij en hun trainers kregen allen een bloemetje. De prijs 
is uiteindelijk gegaan naar Melanie Brunings en Huub 
Redegeld 

Simon Tuyt Wisselbeker 
Tot slot is de Simon Tuyt Wisselbeker - de prijs voor een 
lid van de vereniging die op zeer positieve wijze aan de 
verenging bijdraagt – uitgereikt naar Han Elkerbout

Door:

José Willemse

Tweede Secretaris Bestuur HRR

Kort verslag van de ALV van 14 april 2008
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Het is vrijdagmiddag 9 mei. De zon straalt en de klok tikt de laatste uren weg voor mijn vertrek naar Parijs. Mijn fiets is in orde, mijn tas staat gepakt en de zonnebrandolie is onder handbereik. Ik beleef een 
gezonde spanning, nog even en het gaat gebeuren: de Roparun.

Roparun 2008: Inspanning … en … emotie!

Vanavond om 21.00 uur verzamelen we in het clubge-
bouw en morgenochtend vertrekken we om 4.30 uur. 
Alles en iedereen is goed voorbereid en onze portemon-
nee is voor de stichting “Roparun Palliatieve Zorg” goed 
gevuld. Op dit moment overheerst bij mij een gevoel 
van dankbaarheid tegenover de vele goede gevers en 
sponsoren. Ik denk met een gevoel van trots aan de acties, 
die we als team hebben ondernomen en aan de opbrengst 
ervan:

•	 Bijdrage	deelname	door	de	teamleden	 €	 2.500.-
•	 Lotenverkoop	 €	 2.500.-
•	 Sponsoren	en	goede	gevers		 €	 15.600.-
 (in geld en natura)
•	 Verkoop	Roparun	sokken	 €	 500.-
•	 Showcards	bij	winkels	en	bedrijven	 €	 1.000.-
•	 Roparun	diner	avonden	 €	 2.500.-
•	 Spullenmarkt	op	Koninginnedag	 €	 900.-
•	 Collecte,	loopband	en	ballonnen		 €	 575.-
 in Leidsenhage

We hebben een prachtig bruto resultaat behaald en we 
kunnen na aftrek van de kosten een mooi bedrag over-
maken ten behoeve van de kankerpatiënten.

Mijn gevoel van voldoening, dankbaarheid en tevreden-
heid is de afgelopen maanden voorafgegaan door gevoel-
ens van “druk” en “twijfel”. De Roparun kost me veel tijd 
en inspanning en kan ik dit het volgend jaar weer opbren-
gen? Zo vlak voor de start blijkt echter, dat de Roparun 
in mijn hele “donder” zit. Ik ben immers gezond en ik 
mag en kan me inzetten voor terminale kankerpatiënten. 
Dit voelt goed en dit goede gevoel kan ik niet zomaar 
loslaten.

Dinsdag 13 mei 
Ik ben vanmiddag om 15.00 uur uit bed gekomen, want 
drie slapeloze nachten vragen toch om compensatie. In 
gedachten ga ik terug naar vrijdagavond 9 mei. 

Het team van de Haegsche Ooievaar Runners zit gezellig 
en ontspannen bijeen op het terras bij het clubgebouw. De 
campers zijn ingepakt en onze teamcaptain Jos de Graaf 
heeft de laatste instructies gegeven. Het wordt vanzelf 
bedtijd en we leggen ons ter ruste in de kleedkamers, de 
kantine en in de bestuurskamer. Ik ga in de kleedkamer 
liggen. Het luchtbed is onwennig, de slaapzak is te warm 
en ik kan de slaap niet vatten. Het nachtconcert van de 
vele vogels levert een belangrijke bijdrage aan mijn sla-
peloosheid. Ik mag gelukkig om half vier opstaan. Peter 
Bernard is al aanwezig en zorgt voor koffie, iedereen is 
bedrijvig en Bertje de Jong blèrt een onsamenhangend 
geheel van liedjes.

Woensdag 14 mei
We vertrekken om klokslag half vijf, enthousiast uit-
gezwaaid door Peter Bernard. Begeleid door het 
ochtendgloren,gevolgd door een zomerse ochtend, arriv-
eren we op het startterrein “La Courneuve / Boulodrome” 
in een van de voorsteden van Parijs. Het startterrein is 
dit jaar klein, maar intiem. De sfeer is bij de start door 
de vele aanwezigen uitbundig en feestelijk. Even vóór 
twee uur begint het grote aftellen en onder luid gejuich en 
applaus worden de eerste teams om exact twee uur “weg-
geschoten”. Team A van de Haegsche Ooievaar Runners 
vertrekt samen met een aantal andere teams om tien 
voor half drie enthousiast uitgeleide gedaan door de vele 
aanwezigen. Ikzelf ben de eerste zesentwintig kilometer 

kaartlezer in het begeleidende busje. De lopers van team 
A lossen elkaar om de twee kilometer af. Het is erg warm, 
het landschap is afwisselend en de koolzaadvelden staan 
in weelderige bloei. We lopen een afstand van 80 km door 
een glooiend landschap, door slaperige dorpjes en uit-
gestrekte bossen naar de wisselplaats Compiègne.

Om half negen in de avond vindt de aflossing door team B 
plaats voor de volgende 80 km. Het is een mooie zomer-
avond en we krijgen een verrukkelijke maaltijd voor-
geschoteld met soep en kip met rijst. Na het eten is het 
inpakken, opladen en wegwezen. We rijden in de campers 
over donkere wegen naar de volgende wisselplaats. Ik zit 
onderweg te barsten van de slaap, maar ik kan de slaap 
niet vatten. We bereiken onze “stek” om ongeveer 23.00 
uur. We blijken op een grasveldje langs het parcours te 
staan. We worden vergezeld door enige honderden Duitse 
militairen die hier tijdens en na de Eerste Wereldoorlog 
zijn begraven. Om half twaalf begeef ik mij naar mijn 
eenpersoons tentje en strek ik mij uit op een flinterdun 
matje. Ineens ben ik weer klaarwakker. Herhaaldelijk 
glijd ik van mijn smalle matje en mijn als hoofdkussen 
fungerende toilettas lijkt van beton. 

Donderdag 15 mei
Net als ik in slaap ben gesukkeld, word ik mijn bed uit 
getrommeld. Zo loop ik om 3.30 uur in de koude nacht 
wezenloos mijn spullen bijeen te graaien. In het schaarse 
licht van een gaslamp eten en drinken we wat terwijl 
andere teams als spooklichtjes in de donkere nacht aan 
ons voorbij trekken. Er is 162 km van het parcours afge-
legd als we voor de tweede etappe het nachtelijk duister 
induiken. Team B krijgt dan zijn broodnodige rust.

We lopen samen met andere teams het ochtendgloren 
tegemoet en de koude maakt langzamerhand plaats voor 
een mildere temperatuur. We worden ingehaald en wij 
halen andere teams in. Zo ontstaan er kortstondige kon-
takten van verstandhouding met andere teamleden. We 
komen op de route langs een grote diversiteit aan kam-
pementjes waar leden van andere teams eten, rusten en 
gemasseerd worden. 

Na 37 km lopen, bereiken we het plaatsje Berty-
Troisvilles. Het dorp is feestelijk en vrolijk ingericht om 
de waardering voor de “Roparunners” te laten blijken en 
wij krijgen een toilettasje met stukjes zeep mee.

Bij het 240 km punt komen we in het plaatsje Saultain bij 
het “Steunpunt Sophia”. Er is vrolijke muziek, er staan 
tenten met een hapje en een drankje en even verderop is 
een douche gelegenheid. Door een miscommunicatie gaan 
onze loper en fietsers eraan voorbij terwijl de overige 
teamleden in het busje stoppen en genieten van de gezel-
ligheid en alles wat erbij hoort. Onze loper Xander maakt 
hierdoor teveel kilometers, maar loper John vergoedt dit 
in zijn volgende beurt ruimschoots. 

We bereiken aan het einde van de ochtend het plaatsje 
Quievrechain vlak bij de Belgische grens. De campers 
staan te gloeien in de brandende zon en het is er bloed-
heet. We eten en drinken wat, terwijl de eerste loper al 
wordt gemasseerd. We ontdoen ons van alle overtollige 
kleding en we gaan zo snel mogelijk over zinderend 
asfalt richting Lebbeke in België. Uren later rollen we 
zweterig en duf onder de hoogstaande zon uit de campers. 
We vinden een plaatsje langs het parcours voor een zon-
nestudio. John van Dijk regelt bij een aardappelboer een 

stoffige schuur waar we gebruik kunnen maken van een 
uiterst smerig toilet en een even gore wasbak. We frissen 
ons er op en in de hitte van de middag doen we ons tegoed 
aan een pastamaaltijd. Jos is met de camper een journalist 
van TV-West ophalen bij een naburig station. Er zal van 
ons team een televisie reportage worden gemaakt tot en 
met de finish in Rotterdam. Tegen de avond zetten wij ons 
aan de kant van de weg neer en applaudisseren wij voor 
de langskomende teams. Ons eigen B team arriveert om 
half acht in de avond en wij vertrekken in een zonnige 
vooravond bij kilometerpunt 310.

Na ruim 50 km te hebben afgelegd, komen we aan bij het 
plaatsje Zele. Deze plaats heeft zich feestelijk uitgedost. 
We worden het hele dorp door begeleid door een lint 
van brandende waxinelichten. Op de markt worden we 
begroet en toegejuicht door een uitbundige menigte. De 
plaatselijke brandweer geeft ons busje een schoonmaak-
beurt met brandspuit en spons.
Buiten het dorp vervolgt de weg zich in stilte naar 
Antwerpen. Ik word weer op mezelf teruggeworpen. 
Ineens wordt ik weer overvallen door een intens gevoel 
van dankbaarheid, geluk en vredigheid. Ik heb het voor-
recht dit mee te mogen maken en ik ben in staat om het 
te doen! Deze diepere gevoelens halen het mooie van de 
mens in mij naar boven. Ik geniet in Antwerpen van de 
drukte op dit late uur van een zomerse avond. 

De nacht in: vrijdag 16 mei
We vervolgen daarna een eentonige weg langs de uit-
gestorven Antwerpse havens. Het enig levende zijn de 
teams voor en achter ons. Voorbij zoevende busjes van de 
teams vormen onze enige afleiding.

We komen omstreeks 3.30 uur in de nacht Nederland 
binnen. We lopen door tot aan Ossendrecht, waar we als 
gehele team samen komen. Ossendrecht is op dit uur van 
de nacht al klaarwakker en heeft zich op carnavaleske 
wijze opgemaakt in een sprookjesachtige sfeer. We gaan 
als compleet team op feestelijke wijze het dorp door. Veel 
bewoners staan als sprookjesfiguur verkleed langs de 
kant. Ze begroeten ons en juichen ons toe als helden. De 
straten zijn gevuld met sprookjestaferelen, met muziek, 
gezang en andere feestelijke uitingen. Moe maar voldaan 
vindt de laatste wisseling met team B plaats. Zij beginnen 
nu aan de laatste 100 km. De lopers van team A gaan in 
een camper naar Steenbergen, de overigen gaan in de 
andere camper naar de laatste wisselplaats in Westmaas.
We zijn om zes uur in Westmaas en ik heb toch kans 
gezien, om onderweg op een bank in de camper wat te 
slapen. We zullen hier blijven staan tot team B hier in het 
begin van de middag arriveert. Het lukt me gelukkig, om 
op een bank in de camper nog wat te slapen.

De tijd trekt aan ons voorbij zonder dat we duideli-
jke activiteiten verrichten.De wisselplaats stroomt lang-
zaam maar zeker vol met andere teams. Rond twaalf uur 
arriveert ook ons team en maken we ons gereed voor de 
allerlaatste etappe. Om half één vertrekken één loper, 
zeven lopers op de fiets en twee begeleidende fietsers naar 
de Coolsingel. We rijden door een mooi Hollands landsc-
hap. We worden onderweg herhaaldelijk enthousiast en 
vol ontzag toegejuicht.

In Barendrecht is een feestelijk onthaal georganiseerd met 
vele honderden mensen langs de route.
Ik word weer overmand door mijn diepere gevoelens 
en vol emoties bereik ik Rotterdam. Als ik langs de 

Daniël de Hoedkliniek kom staan er honderden mensen 
dicht opeengepakt ons enthousiast te verwelkomen. In 
gedachten voert mijn blik langs dit gebouw waar mijn 
zus voor haar overlijden is verpleegd. Ik besef maar al 
te goed, dat we al deze inspanningen doen voor deze 
patiënten. Mijn ogen vullen zich, de omgeving vervaagt, 
stiekem houd ik het niet droog. 

Triomfantelijk bereiken wij de Coolsingel. We groeperen 
ons als totale team Haegsche Ooievaar Runners op enkele 
honderden meters voor de finish. Triomfantelijk leggen 
we achter ons spandoek “sponsoren bedankt” door een 
haag van duizenden mensen de laatste honderden meters 
af tot over de finish. We passeren de finish om ongeveer 
half drie onder luid applaus van de aanwezigen. Achter de 
finish zijn champagne en felicitaties ons deel. We felici-
teren elkaar en we worden gefeliciteerd. Onze teamcap-
tain Jos giet de champagne in onze kelen, maar zorgt er 
wel voor dat er voor hem zelf ook nog wat overblijft. Veel 
teamleden zijn tot het “gaatje” gegaan, maar desondanks 
voelt iedereen zich groots en voldaan. We genieten nog 
drie kwartier van een feestelijk bruisende Coolsingel. 

Moe maar voldoaan
Om half vier verlaten wij een overvolle Coolsingel en een 
feestelijk gekleurd Rotterdam dat meeleeft en meeviert 
met al diegenen die een grootse prestatie hebben geleverd. 
We gaan stoffig en moe naar Den Haag, naar het club-
huis. Daar aangekomen ruimen wij eerst de campers leeg 
alvorens wij er onder de douche gaan. We krijgen daarna 
een geweldig buffet voorgeschoteld met vis, salades en 
Franse kaas. 

Tijdens het eten wordt er met de aanwezige familie nage-
praat over onze schitterende tocht. Teamcaptain Jos sluit 
Roparun 2008 af met een dankwoord aan iedereen die 
zich heeft ingespannen voor de Roparun. Daarna worden 
aan alle deelnemers medailles uitgereikt en omgehangen. 
Als klinkend slotakkoord van Roparun 2008 wordt het 
bedrag bekend gemaakt, dat door team 105 de “Haegsche 
Ooievaar Runners” naar de stichting “Roparun Palliatieve 
Zorg” zal worden overgemaakt. 

We hebben met zijn allen een enorme sportieve prestatie 
geleverd, maar onze grootste prestatie is het door ons 
bijeengelopen bedrag van:

  € 23.600, -
Door:

John de Gier

Aan de start Hartelijk welkom in La douce 
France’

Het volledige team klaar voor vertrek Wisselen van de lopers

Wachten, wachten en nog eens wachten

Sponsoren: bedankt!
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Hot Road Review4 MENSEN ACHTER DE VERENIGING

Over de nieuwe penningmeester
Willem van Prooijen is een bekend gezicht in de vereniging. Onlangs is hij tijdens de Algemene Ledenvergadering verkozen tot penningmeester van de vereniging. Hij volgt daarmee Antoinette Jans op die 
na acht jaar bestuurswerk ook eens op een andere manier met de vereniging bezig wilde zijn: als gewoon lid bijvoorbeeld. Maar wie is die Willem eigenlijk? Wat is zijn band met de vereniging? En wat kun-
nen we van hem als penningmeester en bestuurslid verwachten? Een eerste gesprek met de man  die lopen in de natuur Romantiek met de hoofdletter vindt.

‘Lopen doe ik sinds mijn 23e jaar, dus al langer dan dat ik 
getrouwd ben. Beide overigens zonder onderbreking. Door 
een toenmalige school- en studievriend overgehaald om 
ook aan atletiek te doen, ging ik met hem mee naar AV’23 
dat destijds de kleinere vereniging in Amsterdam was 
(vergeleken met AAC). De trainer was Cees Koppelaar, 
rondjes liep ik o.a. met Bram Wassenaar en Geert Jansen, 
nou ja alleen even het inlopen dan.’

‘De grote openbaring kwam toen we voor de wintertrai-
ning naar de Waterleidingduinen bij Vogelenzang gingen. 
Anderhalf uur lang duintje op en duintje af, het zette de 
toon voor de rest van mijn leven. Zo suf als ik het trainen 
op de baan eigenlijk vond, zo fantastisch vond ik het lange 
afstandslopen in de natuur.’ ‘Voor dit stukje maak ik onder-
scheid tussen Klassiek en Romantiek. De hoofdletters zijn 
er om aan te duiden dat ik het niet heb over ouderwets dan 
wel kaarslicht. Wat dan wel: Klassiek betekent evenwicht, 
Romantiek betekent streven. Klassiek is af, Romantiek is 
in wording. Klassiek is gaaf, Romantiek is ruw. Klassiek 
is het rijden op een BMW waar alles op zit zoals het hoort, 
Romantiek is een Harley Davidson waar je aan blijft sleu-
telen. Lees Zen and the art of motorcycle maintenance van 
Robert M. Pirsig.
Baantraining is voor mij dus Klassiek, lopen langs het 
strand of over de heuvels in Engeland is Romantiek. 
Evenzo in mijn eentje de Mont Ventoux op lopen; of de 
Elfstedentocht rijden zonder talent of training en boven-
dien zonder startbewijs. Maar het moet.’

‘Naast het lopen staat mijn leven in het teken van muziek. 
Ook hier onderscheid. In tegenstelling tot hetgeen veel 
mensen denken, namelijk dat klassieke muziek één grote 
pot nat is: Klassiek is Mozart, Romantiek is Beethoven. 
Of meer in deze tijd: Klassiek zijn de Beatles, Romantiek 
de Stones. Natuurlijk is er altijd een mengeling. Grote 
artiesten zijn nooit eenzijdig.’ ‘Toen ik op mijn 20e jaar 
weer pianoles wilde nemen - als klein jochie had ik al 7 
jaar les gehad - en ter kennismaking iets van Schubert 
voorspeelde, noemde mijn aanstaande leraar mij binnen 
5 minuten een Romanticus. De goede man is, met enige 
onderbrekingen, nog ruim 20 jaar mijn leraar geweest.’

Werk & studie
‘Na mijn schooltijd heb ik theoretische natuurkunde gestu-
deerd. Waarom? Ik dacht dat dàt de meest fundamentele 
kennis zou opleveren over de wereld om ons heen. Ik denk 
dat nog steeds; maar het leven blijkt niet te veranderen 
door het hebben van een beetje kennis.
Daarnaast heb ik dus ook piano gestudeerd. Daar verandert 
het leven wèl door. Als het lukt om een muziekstuk van 
binnen en buiten te kennen, dan kleurt dat de dag. Helaas 
komt het er sinds een jaar of 20, nadat mijn leraar was 
overleden, niet meer van.’

‘Tot halverwege de jaren ‘90 ben ik leraar op middelbare 
scholen geweest. Wis- en natuurkunde, eerst 5 jaar in Den 
Helder, waar ik ook vandaan kom, daarna 20 jaar in Den 
Haag. Het had ook iets anders mogen zijn van mij, maar 
het overkwam me. Het heeft me wel gevormd, ten goede 
of ten kwade, dat weet ik niet. Daarnaast heb ik ook nog 
een beetje pianoles gegeven aan kinderen en volwassenen.’

‘Daarna kwam de computertechniek; dat paste misschien 
beter bij mijn aard om dingetjes uit te zoeken. Ik heb 
daar toen maar mijn werk van gemaakt, wat nu neerkomt 
op computers verhandelen en installeren en, het meest 
interessante, de mensen iets erover uitleggen. Dus toch 
weer een beetje leraar.’ ‘Mensen vragen mij wel eens of ik 
mijn werk ‘leuk’ vind. Ik heb daar nooit een bevredigend 
antwoord op kunnen geven. Doe ik iets omdat ik het leuk 
vind, of vind ik iets leuk omdat ik het doe? Doe ik ook 

dingen die ik niet leuk vind? Het interesseert me eigenlijk 
niet zo. Wel komt het voor dat ik de werkzaamheden – ook 
degene die ik bewust heb aanvaard – vreselijk kan uitstel-
len. Zonder druk op de ketel heeft de stoom geen kracht. 
Men zegt wel: extra werk moet je aan iemand vragen die 
het al druk heeft, die kan namelijk zijn tijd indelen. Helaas 
geldt dat laatste niet voor mij.’

Vergaderen en de penningen
‘Ik heb er nooit ambitie gehad om penningmeester te 
worden. Ik heb wel altijd iets willen doen, maar dan lie-
vere na mijn pensioen. Maar soms komt het gewoon op 
me af, zoals dit, en dat doe ik dan.’ ‘Grootse plannen heb 
ik vooralsnog niet. Ja, ik wil wel het begrip ‘duurzaam-
heid’ introduceren binnen de vereniging. Duurzaamheid 
in de zin dat je bewust en zuinig met de faciliteiten binnen 
de vereniging omgaat, maar ook dat wij bijvoorbeeld gaan 
sparen bij Triodus. Hoe ik aan het begrip duurzaamheid 
concreet invulling ga geven, dat weet ik nog niet. Als 
mensen een goed idee hebben kunnen ze zich bij mij 
melden.’  

‘Les in boekhouden, bedrijfskunde of economie heb ik 
nooit gehad. Toen we pas in Den Haag woonden, ben ik 
een paar jaar penningmeester van het peuterklasje geweest 
waar ons oudste dochtertje toen op zat. Ik herinner me nog 
dat de accountant mij trachtte uit te leggen wat een kolom-
menbalans was. Toen ik eenmaal een eigen zaak had, vond 
ik dat ik de boekhouding en alles wat daarbij hoort zelf 
moest doen. Natuurlijk met een zelf gewrocht systeem. 
Romantiek! Nu ben ik penningmeester van een vereniging 
met meer dan 700 leden en een omzet van ca. € 160.000. 
Dat betekent veel leren!’

‘En nog iets dat bij een bestuurslidmaatschap hoort, namel-
ijk vergaderen. Ik heb tijdens mijn leraarschap enorm veel 
vergaderd. Dat vond ik moeilijk. Je wilt iets zeggen maar 
je mag niet in de rede vallen. Dus moet je tegelijkertijd bli-
jven luisteren en je eigen gedachten vasthouden over wat 
je wilde zeggen. En soms ook nog aantekeningen maken. 
Wat is belangrijker: de mening van een ander, die heus wel 
goed heeft nagedacht en expertise heeft over de dingen 

Laat één ding duidelijk zijn: zonder een goede wis-
selwerking met zijn lopers is een trainer helemaal 
niks. Jacques laat geen enkele ruimte voor mis-

verstanden. Als het alleen van de trainer afkomt, is het 
niet goed. En als het alleen van de leden afkomt is het 
ook niet goed. Zonder deze wisselwerking zou Jacques 
waarschijnlijk niet al twee decennia lang training geven 
op onze club. 

Hij had enige ervaring met het trainen van CPC-groepen 
(tegenwoordig de ZOT), wat voor de toenmalige voorzit-
ter reden was om te vragen of hij een plotseling ontstane 
vacature wilde opvullen. Zo startte Jacques’ trainerschap. 
Het beviel goed, zodat na een vijftal jaren gevraagd werd 
of hij een groep met zo’n dertig vrouwen wilde trainen. 
Jacques moet hard lachen: ‘Ik hou meer van vrouwen dan 
van mannen, dus wat wil je nog meer?’ Gekheid natuur-
lijk, maar feit is wel dat hij zeer recent samen met Henk 
Hoogeveen wederom een bijna uitsluitend uit vrouwen 
bestaande groep traint. 

De daarop volgende trainingsgroep was een hele snelle 
groep, wat goed bij Jacques paste. Waar hij daarvoor qua 
ontwikkeling stil dreigde te vallen kon hij nu naast het 
verbeteren van de groep ook aan zijn eigen kwaliteiten 
werken. Daarmee wordt je als groep een eenheid en 
diverse lopers zijn dan ook echte vrienden van Jacques 
geworden, waar die hij ook buiten de club mee omgaat. 

Kenmerkend voor zijn stijl van trainen is het verlaten van 
de ge’baan’de paden. ‘Het gaat om afwisseling. Lekker 
de polder in of het terrein. Gezondheid, lekker lopen, 
daar gaat het tegenwoordig om in zijn groep. Het is best 
moeilijk om die knop in je hoofd om te zetten. Als je een 
goede loper bent, met een marathontijd onder de drie uur, 
dan ben je gretig en wil je meer. Maar ja, de jaren gaan 
niet ongemerkt voorbij en je moet je erbij neerleggen. 
Maar dat is niet altijd makkelijk.’ ‘Mijn jongens zitten 
nu daar in het clubhuis en ik zit bij mijn groep. Maar ik 
ga nog wel met ze mee naar Leiden straks. En ik wordt 
fantastisch opgevangen door die meiden. Omkijken heeft 
geen zin. ‘t Is goed zo’. 

Jacques ziet dat wel als één van de lastigste punten voor 
een trainer: hoe je lopers op basis van hun kwaliteiten 
in een hogere of lagere groep kunt laten doorstromen. 
Gezelligheid is groot goed op de HRR. Zelf is hij in elk 
geval op dit gebied niet de juiste man om mensen door te 
sturen als ze niet willen. Voor zichzelf als trainer heeft hij 
wel zijn stapje terug goed voorbereid. ‘Drie jaar geleden 
ben ik begonnen met delegeren in de zin van jij neemt de 
groep over. Ik gaf nog wel adviezen en ik liep ook nog 
mee. Maar successievelijk ben ik gaan afbouwen. Dat is 
ook in het dagelijks leven belangrijk’.

Enthousiasme is zijn kenmerk. Kom nieuw binnen op de 

club en aan het eind van de training is het of jullie elkaar 
al jaren kennen. Jacques’ uitgangspunt is dat iedereen naar 
beste kunnen handelt. De een is sneller dan de ander, maar 
dat is geen waardeoordeel. Zo ziet hij ook een verschil in 
benadering van het hardlopen door vrouwen en mannen. 
‘Vrouwen zijn meer ontspannen, minder prestatiegericht, 
met veel gevoel voor natuur. Lekker lopen en ondertussen 
met mijn vriendin een beetje babbelen. Mannen zijn toch 
meer van: gaan met die banaan. En zo was ik zelf ook 
vroeger: koppen dicht en doorgaan.’
 
Onvermijdelijk punt is natuurlijk blessures. Volgens 
Jacques krijg je normaal gesproken geen blessures, als 
je maar naar je lichaam luistert. Als je maar niet tot het 
gaatje gaat. Ook in de groep moet je dat goed in de gaten 
houden. Als trainer houd je in de gaten wie wel wat aan 
kan en wie niet. Dat is ook jouw rol als trainer.

Afsluitend breekt Jacques nog een lans voor het vrijwilli-
gerswerk op de club. ‘De Roadrunners is een fantastische 
club, zonder rivaliteit, waar je veel krijgt voor je lidmaat-
schap. Maar vooral ook door de inzet van velen. Zonder 
die vrijwillige inzet zou het allemaal niet kunnen. Maar 
het kan nog beter.’

Door:

André Westerhuis

‘Als een groep het niet naar de zin heeft, ligt het aan mij!’
Geen hardloopvereniging zonder trainers. The Hague Road Runners kent er een stuk of twintig. Het merendeel is al jaren verbonden aan de club en heeft door de jaren heen een eigen kijk op het hardlopen 
ontwikkeld. In deze rubriek komen verschillende trainers aan het woord over fit blijven, schema’s, trainingstechnieken, voeding en wedstrijdvoorbereiding. Redacteur André Westerhuis sprak dit keer met 
trainer Jacques Overgaauw. Onderwerp: de wisselwerking tussen trainer en lopers.

Jacques Overgaauw

De nieuwe groep: vooral veel vrouwen

die hij zegt, of mijn eigen mening omdat ik – hopelijk – 
logisch nadenk. Zwijgen of spreken, dat is de keuze.’

Blijven leren
‘Soms voel ik me nog heel erg jong. Niet in de zin van fit 
voor mijn leeftijd (dat valt wel mee trouwens), ik bedoel 
dat ik vaak in situaties kom waar ik wat te leren heb. Van 
mensen, vrienden, nu dus van collega-bestuursleden. Zoals 
die ene super Romanticus van onze tijd, Bob Dylan, zingt: 
‘May you build a ladder to the stars and climb up every 
rung, may you stay forever young.’

Door:

Willem van Prooijen

Willem van Prooijen
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“Ik hoop dat je bij AEGON goed verzekerd bent”
Rein maakt zich zorgen over de staat van zijn fiets nadat 
Ineke hiermee 20 km over zandpaadjes heeft gecrossed in 
achtervolging van de 100km-helden.

“Als dit afgelopen is, dan begraaf ik je schoenen op de 
hei.”
Dini zweept haar man Jan op tot een nog grotere prestatie.

“Wie wil er nog een Penny-wafel?”
Joop voor zijn zelf meegenomen snoepkast.

“Mama, hoe komt het dat Joop wel bij ons slaapt maar 
dat zijn snoep in het andere huisje ligt?”
Sjoerd wil van zijn moeder Anouk weten waarom al dat 
lekkers aan zijn neus voorbij gaat.

“Waarom wij het zo gezellig hebben? We zijn alle drie 
gedumpt”
Ineke, Paulien en Floris om 2 uur ’s nachts bij de open 
haard.

“Ik word veel gezelliger als ik een paar roseetjes op heb”
Dini is overduidelijk in haar element.

“Het is knap als je hier niet in de prijzen valt”
Henk Mullekes over de 3e prijs in het 100 km eindklasse-
ment van Jan Nieuwenburg en Pascal Smit in respec-
tievelijk de categorie M60 en M35.

“Ik ben al lid sinds 1978 en nu gaan we de ANWB bel-
len”
Corrie verliest het vertrouwen in Joop om de auto nog te 
repareren. En terecht, want uiteindelijk reden ze zonder 
remlicht naar Den Haag.

“Dat kan niet. Die heb ik nog nooit met een droogdoek 
in zijn handen gezien”
Deze uitspraak is zo onterecht dat we niet vermelden 
welke vrouw dit over haar eigen man zei.

“Oh shit, ik heb de mand op kantoor laten staan”
“Oh shit, ik heb de fiets op de club laten staan”
De stress om goed voorbereid in Apeldoorn aan te komen 
wordt respectievelijk Ineke en Henk teveel.

“Dit jaar zette Henk de luidspreker wel vaak uit als hij 
tegen Ineke sprak”
Floris merkt op dat de omroeper Henk een oogje op Ineke 
heeft.

“En NU gaat het raam open. Daaraan ontleen ik mijn 
mannelijkheid”
Op de achterbank bij Ineke en Paulien hebben Floris en 
Jan Willem niet veel in te brengen.

“Ik werd weggestuurd zodat Dini Jan kon masseren” 
“Wie wil mijn rug masseren?”
Alleen mannen die een vrouw achter zich hadden, die 
voor massage en support zorgde, vielen dit jaar in de pri-
jzen. En onze lieve Ineke moest tevergeefs wachten op de 
broodnodige rugmassage. 

“Pats”
Pascal die er doorgaans toch om bekend staat dat hij 
tijdens het lopen iedereen de oren van het hoofd kletst, 
kan het gepraat van de meefietsende Ineke niet meer 
verdragen. 

Door:

Floris [..]
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Hardloop 4-daagse
Negen lopers uit de groep van Joop den Ouden deden samen met een support team van 6 man in het 
Pinksterweekeinde mee aan de Hardloop4daagse in Apeldoorn. Hierbij een impressie.

De zorgen en zekerheden van de 5km
Het Zorg en Zekerheidcircuit is een goed georganiseerd, gezellig en sportief aantrekkelijk circuit van 
7 wedstrijden in de Bollenstreek. In december is de aftrap in Lisse en eind april eindigt het circuit in 
Noorwijkerhout. Wanneer je minimaal 5 wedstrijden gelopen hebt, kom je in de einduitslag. Je kunt 
kiezen voor 3 afstanden. De 5km, de 10km of de lange afstand (15km tot 21km). Met andere woor-
den, iedere loper kan hier zijn ei kwijt. Met name de 5km is interessant, want 5km wedstrijden zijn er 
niet zo veel. En…. deze wedstrijdjes overstijgen het niveau van de gemiddelde trimloop, dus net even 
iets meer entourage. 

‘Ik ben drie jaar lid. Elk jaar hoorde ik weer: wie doen 
er dit jaar mee met de Zorg en zekerheid? Dat zijn dan 7 
wedstrijden, verdeeld over 5 maanden. Ik was toch wel 
nieuwsgierig. Dit jaar heb ik dan eindelijk mee gedaan.’ 

‘Na het inschrijven kreeg ik gelijk al 7 startnummers 
plus een mooi hardloopshirt. Om er te komen was ook 
goed geregeld: verzamelen op het Kleine Loo, bij de 
Hoogvliet, voor degenen die niet wisten waar het was. 
Vandaar vetrokken we met een paar auto’s naar de plaats 
van bestemming.’ 

‘De eerste loop was 2 december 2007 in Lisse. Je kon 5 
of 10 km lopen. Ik heb 5 km gelopen. Die keer regende en 
stormde het. Ik dacht: ‘O jee, waar ben ik aan begonnen. 
Misschien regent het wel alle 7 wedstrijden!’ Toch liep ik 
die keer mijn beste tijd: 33 minuten. Zo zie je maar weer 
wat zuurstof in de lucht doet. Bij binnenkomst was er 
een sportdrank en kregen we 2 zakjes bloembollen. Toch 
leuk.’ 

‘De tweede loop vond plaats op 6 januari: de Bosloop in 
Leiden. Toen was het gelukkig droog. Na afloop kregen 
we de gebruikelijke sportdrank en een nylon rugtasje. Erg 
handig. Na afloop van elke wedstrijd krijg je wel een pre-

sentje: op 27 januari, in Uithoorn, kregen we als aandenk-
en een T-shirt. In Leiden, op 10 februari, kregen we na 
afloop kregen we een pet, altijd handig bij zon of regen. 
Maar de regen die er voorafgaand aan de wedstrijd op 9 
maart uit de lucht viel in Voorschoten, dat was toch wat 
teveel: regen, regen en nog eens regen. De kantine was 
stampvol dus moesten wij met onze groep buiten onder 
grote parasols wachten tot we konden gaan lopen. De 
zesde wedstrijd was het verste weg, in Roelofarendsveen, 
maar was heel mooi over een dijk langs het water. Het 
was heerlijk weer wat het lopen echt aangenaam maakte. 
Na afloop kregen wij daar een schoenentas, erg handig. 
De laatste loop was in Noordwijkerhout. Het was erg 
warm, wel 20 graden. Verrassend, maar wel erg leuk was 
dat iedereen daar een mooie plant als aandenken kreeg en 
de lopers die zelfs 6 keer had meegelopen, kregen daar-
naast ook nog een drinkriem met 4 flesjes.’ 

‘Niet lang na de laatste wedstrijd kreeg ik al mijn tijden 
keurig thuis gestuurd. Het hele circuit  was een leuke 
ervaring met en onder elkaar. Erg gezellig.’

Door:

Jeannet Dool

Loopgroep Henk Hoogeveen.   

Ineke, Henk, Pascal en Jan Willem

Het Zorg en Zekerheid 
circuit: mijn eerste keer
Hoewel het Zorg & Zekerheid circuit bekend staat als een leuke, goed georganiseerde competitie voor 
de korte en middellange afstand, lopen er eigenlijk maar weinig leden van de club in mee. Jeannet 
Dool was het ook steeds van plan, maar het kwam er gewoon niet van. Tot afgelopen jaar.

Toch valt het op dat, uitgezonderd de groepsleden 
van Ed Zijl, er weinig HRR-leden meedoen aan 
de kortste afstand. Dat is toch jammer gezien het 

feit dat de 5km toch een sleutelafstand is voor alle langere 
afstanden. De doorkomsttijden op de 5km halverwege de 
10km en op een halve en hele marathon vindt iedereen 
wel belangrijk, maar een losse 5km lijkt op de een of 
andere manier niet aantrekkelijk. Dat is natuurlijk gek. 
Immers door 5km wedstrijden te lopen, weet je precies 
wat je waard bent op die afstand en kun je veel beter 
inschatten welke doorkomsttijden er op langere afstanden 
haalbaar zijn. Zo voorkom je onnodige fouten en tel-
eurstellingen.

Eenmaal gekozen voor het korte circuit blijkt ook dat de 
5km de nodige zorgen met zich meebrengt. Want welke 
tactiek te hanteren? Immers aan de finish mag niet blijken 
dat er nog energie in het vat zit en waar en hoe moet ik 
nu precies mijn energie aanwenden. Hard starten, maar 
ook weer niet te hard, na 3km doorversnellen om geen 

tempo te verliezen en de laatste km het tempo vasthouden. 
Eigenlijk duurt de 5km maar 3km, de eerste km gaat 
immers altijd makkelijke en de laatste km lukt ook wel 
weer. Tussen km 2 en km 4 is het dus erop of eronder. 
Ritme is eigenlijk het toverwoord, het ritme vasthouden. 
De stapfrequentie moet hoog blijven, lange langzame pas-
sen, dan gaat het fout. Verlies je ineens heel veel seconden 
per kilometer. Zijn er dan nog enige zekerheden op een 
5km? Niet zo heel veel, maar wel dat (uitgezonderd bles-
sures) je altijd aan de finish komt. Dat je tijden op een 
5km niet zo heel ver uit elkaar liggen. Dat je altijd in het 
rood gaat, dus dicht tegen je maximum aanloopt.

Hoe is het mij vergaan dit Z&Z-seizoen? Twee keer 2de 
en verder alle wedstrijden gewonnen. Eindoverwinnaar 
van het hele circuit. Het blijft een mooie afstand.

Door:

Roché Silvius
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Mijn favoriete rondje
Hardlopen doen de meesten van ons op de club. Sommigen lopen ook nog thuis in eigen omgeving. 
Omdat ze een training hebben gemist, of om extra kilometers te maken. Meestal lopen ze steevast 
hetzelfde rondje. De redactie die ook weleens voor zichzelf loopt en graag eens een nieuwe route 
loopt, vraagt daarom met enige regelmaat aan een van de leden welk rondje ze graag lopen. Dit 
keer werd de vraag door de redactie zelf beantwoord: André Westerhuis vanaf zijn vakantieadres in 
Groningen.

Ooit was ik behoorlijk avontuurlijk aangelegd. In 
de jaren zestig liftte ik rustig door Europa naar 
landen als Joegoslavië en Griekenland. In de 

jaren zeventig reden we diverse keren in ons Renaultje 
4 over de Autoput in Joegoslavië naar het Aziatisch deel 
van Turkije. Van de weeromstuit gaan we nu alweer twin-
tig jaar elk jaar naar Groningen en Limburg op vakantie. 
En daar dan weer altijd naar dezelfde plekken. Altijd maar 
weer een dagje Bourtange, high tea in het Theemuseum 
in Houwerzijl en gerookte paling kopen in Zoutkamp. 
Niet gek dat ik daar dus ook mijn favoriete rondjes heb. 
Rondjes die net zo cultureel bepaald zijn als mijn favori-
ete rondjes in Den Haag. 

In mei waren we weer eens in ‘Het Hogeland’ in 
Groningen. Mijn favoriete rondje daar geeft steeds weer 
genoeg stof tot nadenken tijdens het lopen. Vanaf de 
camping loop ik direct het bos van Staatsbosbeheer in 
over een twee voeten breed bospad. Altijd een lekker 
dempende ondergrond en soms een verkoelend bladerdak 
tegen de brandende zon. Het paadje komt uiteindelijk uit 
op een schelpenfietspad dat zich door het bos kronkelt en 
eindigt met een vergezicht op Eenrum. Verbazingwekkend 
blijft de hoeveelheid prachtige fietspaden ten opzichte van 
het aantal toeristen. Daar zit heel wat Europees toeristisch 
ontwikkelingsgeld in. Eenrum is wereldberoemd dank zij 
Grand hotel ‘De Kromme Raake’, het kleinste hotel ter 
wereld. Bij de opening van dit hotel met één kamer werd 
de grootste fles Beaujoulais ter wereld geopend. Als je er 
oog voor hebt, zit de wereld vol met wonderen. 

Ik beperk met tot het vergezicht en loop verder richting 
Wehe den Hoorn. Een plaatsje met zo’n 850 inwoners. 
Typisch zo’n dorp dat Geert Mak beschreef in Hoe God 
verdween uit Jorwerd. Het verhaal van de boeren en het 
geld, van de kleine winkels en de oprukkende stad, van 
de kerktoren die verviel en de import uit de grote stad 
die niet meer gedag zei. Ook hier bestaat alleen nog een 
SRV-wagen. Tja, we gaan niet voor niks hier op vakantie. 
Bij de kerk linksaf naar Warfhuizen. Langs de galerie met 
werk van Herman Brood en Peter Klashorst. Twee kun-
stenaars, die in alles beantwoord(d)en aan mijn beeld van 

echte kunstenaars: sex, drugs en rock en roll. ‘t Is altijd 
weer een prikkelend contrast, want schuin tegenover de 
galerie staat het kerkje van Warfhuizen, waarin nog een 
echte kluizenaar woont. Kluizenaar staat in dit verband 
voor een broeder die volgens de kerkelijke wetten in meer 
afzondering leeft dan gebruikelijk. De deur van het kerkje 
staat vaak open. Het levert me, naast de naakte vrouwen 
van Peter Klashorst, voldoende stof tot nadenken voor de 
kilometers langs een mare door het Hogeland naar Leens. 

Grappig is dat in Groningen altijd veel reclame wordt 
gemaakt voor kanotochten in de zogenaamde maren. 
Alleen zie je in een kano in zo’n mare alleen maar 
graskanten. Het water ligt altijd zo’n twee meter lager 
dan het omringende land. In Leens loop ik naar de Borg 
Verhildersum, een uit de 14de eeuw stammend steenhuis, 
dat nu als museum dienst doet. Lopend over het schelpen-
pad kom je langs het Koetshuis, de Herenboerderij, het 
Arbeidershuisje, de Duiventil, de Borgtuin en de oude 
Toegangspoort. Een beetje fopperij, want veel is van 
elders gehaald en hier neergezet. Meestal is het er zo 
rustig dat je je makkelijk een paar honderd jaar terug 
waant. 

Na Verhildersum loop ik dan weer via een terrein van 
Staatsbosbeheer terug richting camping. Verrassenderwijs 
loop ik dit voorjaar ineens door bollenvelden. Dat ver-
wacht je niet in Groningen. Daar wil ik eindeloze gele 
koolzaadvelden zien, afgewisseld met paarse velden 
facaelia. 

Een van de aardige dingen van dit rondje is dat overal 
nog posters van optredens of tentoonstellingen van de 
troubadour van het Hogeland Ede Staal hangen. Een man 
met een gruizige stem, die in mooi Gronings dialect zijn 
geboortestreek bezingt. Mij is het wel duidelijk waarom 
ik al jaren daar op vakantie ga. En voor al die anderen: 
niet naar toe gaan, er is daar echt niks te beleven.

Door:

André Westerhuis 

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

17: ‘Kluizenaarsonderkomen in Warfhuizen’

16: ‘Zicht op Eenrum’

14: ‘Bloembollenvelden: ook in Groningen!’ 18: ‘Maren’

20: ‘Verhildersum’]

19: ‘Kanovaren met uitzicht op… gras?’15: ‘Bospad ’t Hogeland’ 
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Haagse Turkse en Marokkaanse Vrouwen 
uit Start to Run project doen mee aan  
The Hague Royal Ten 
Zo’n 25 allochtone en autochtone Haagse vrou-
wen deden op zondag 25 mei voor het eerst van 
hun leven mee aan een wedstrijd hardlopen. 
De vrouwen maakten hun debuut op de vijf 
kilometer prestatieloop van The Hague Royal. 
De deelname aan de hardloopwedstrijd maakte 
onderdeel uit van hun training in het kader van 
het Start to Run-project van de Atletiekunie. 

Het doel van dit project is deze vrouwen sterk-
er, gezonder en zelfstandiger te maken en hun 
sociale isolement te doorbreken. Ingrid Kuijpers, 

clublid en eigenaar van de nieuw in Den Haag gevestigde 
Run2Day hardloopspeciaalzaak heeft de kandidaten de 
afgelopen maanden getraind. ‘We zijn 10 weken bezig 
geweest en de dames zijn wild enthousiast. Ze hebben 
ontdekt wat een uitdaging hardlopen is. Het gaat in deze 
race niet om het behalen van toptijden, maar om gezonder 
worden en een leuke integratie in lokale evenementen 
mogelijk te maken.’

De trainingen worden gegeven vanuit de Koffiepot in 
het Laakkwartier en vanuit het buurthuis Mooi in het 

Zuiderpark in de wijk Escamp. Het ligt in de bedoeling dat 
de hardloopsters in spé uiteindelijk aansluiting vinden bij 
Haagse hardloopverenigingen. Hierover zijn gesprekken 
gaande. In Lelystad leidde een soortgelijk project tot een 
groot succes. Ingrid Kuijpers: ‘Wij gaan ervan uit dat dit 
hier ook lukt. De vrouwen waren in ieder geval dolgeluk-
kig dat ze allen de finish haalden. Ze werden met bloemen 
onthaald door de andere vrouwen die nog niet klaar waren 
voor hun eerste wedstrijd, maar hen wel in groten getale 
aanmoedigden.’ Andere allochtone projecten in Den Haag 
zullen in de nabije toekomst verder vorm krijgen.

Door:

Hilde Eugelink

• 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

De Mont Ventoux, dat is de Kale berg op wiens 
top het altijd heel hard waait. Daar waar Tom 
Simpson in 1967 het leven liet. Tijdens een Tour 

etappe van Marseille naar Carpentras. Acht-en-dertig gra-
den in de schaduw die dag. De dag dat wij voor het eerst 
naar boven wilden, afgelopen maandag 21 april, was 
het zo’n 16 graden. Op ongeveer 1600 meter hoogte lag 
sneeuw. Handschoenen aan en terug. Herman eerst, met 
snelheden ruim boven de 75 km/uur. Gekke Herman. 
Pieter, Gerard en Frans er ‘rustig’ achteraan. Jacques en 
Willem wandelden die dag. Ook leuk. 

Dinsdag nog steeds sneeuw op de top. Deze keer onder-
namen we een poging vanuit Sault. Eerst door de Gorge 
de Nesque naar Sault. Prachtig. Bij Chalet Reynard, 1500 
meter, een bakkie en een puntje. Gelukkig had iemand 
een credit card bij zich. Het hele peloton verbaasde zich 
opnieuw over de prestaties van Gerard. Slechts luttele 
seconden na aankomst van de eersten arriveerde ook 
hij met een grote grijns en een soepele pedaaltred. Zijn 
techniek was onmiskenbaar Lance. Herman was meer 
Jan. Frans zagen we meestal niet, gelukkig. Pieter fietste 
gewoon hard naar boven. En naar beneden, weer achter 
Herman aan. Brrr, frisjes. Jacques en Willem wandelden 
die dag, en ontsnapten ternauwernood aan een gigantisch, 
agressief everzwijn. Leuk. 

Woensdag excursie naar Avignon, inclusief muse-
um bezoek. Mooi weer die dag, onbewolkt en 20 
plus. Iedereen die er weleens geweest is kent het, voor wie 
het niet kent; ga er maar eens kijken. Donderdag gelukkig 
weer op de fiets. Jacques, onze eigen éminence-grise, 
had voor deze dag ook zijn carbon ros uit de stal gehaald. 
Gevijven reden we naar Malaucene. Willem, die zijn 
fiets gelukkig thuis had gelaten, ging die dag hardlopend 
omhoog. Respect. Wij zouden elkaar uiteindelijk treffen 
in de sneeuw. Jacques begeleidde ons naar de voet van 
de noordzijde-beklimming om vervolgens rustig terug te 
pedaleren naar ons huisje. Willem verdwaalde niet en in 
Chalet Liotard werd gezamenlijk wat genuttigd op het ter-
ras, in de zon. Willem terug, dag Willem. De fietsers door 
naar boven. De eerste anderhalve kilometer op de fiets, het 
laatste stuk ernaast. Weer sneeuw. We konden het 
Observatoire op de top al zien, maar ook sneeuw, heel 
veel sneeuw. Meters hoge sneeuwwallen. Even twijfel, 
een lichte aarzeling toen ook de laatste Sherpa uitge-
put koos voor z¹n leven en terug ging. Wij konden niet 
terug. Na ruim 3 uur ploeteren bereikten we met ons 
vieren de top. 1912 meter, van ons. Met nog 1 dag 
te gaan was deze expeditie geslaagd. Bevroren tranen, 
een vreugde dansje. Harde wind. Gevoelstemperatuur 
-39. Snelheid was geboden als we alle vier 
heelhuids thuis wilden geraken. De zuidkant was sneeuw-

Vol goede moed aan de start

Gerard: Le Ventoux, c’est moi

Onderweg naar Maulecene

Op een terras in AvignonPeter op dag 1 in de sneeuw

Fietsen op de Mont Ventoux
Het idee was van Karel. Dezelfde Karel die als eerste afhaakte. Karel ging dus niet mee. Wij gingen wel; naar Zuid Frankrijk. Jacques, Willem, Pieter, 
Gerard, Herman en Frans. En zes fietsen. Want volgens Karel kon je daar zo leuk de Mont Ventoux op fietsen. 

vrij, sinds één dag. Dus daar ging Herman weer, met licht 
bevroren hersencellen en een nieuw snelheidsrecord; 97 
km/uur. Dat was een prima dag. 

Het lijkt wat eentonig te worden maar vrijdag gingen 
er vier fietsen, één hardlopen en één vakantie vieren. 
Willem liep die dag ‘all the way’ naar de top. Hij daalde 
weer af naar Chalet Reynard waar we hem per auto 
ophaalden, moe, uitgehongerd trots en voldaan. De fiet-
sers reden in een contre-la-montre naar boven en beneden. 
Jacques genoot van zijn welverdiende rust. En zo had 
ieder zijn eigen waardig besluit van een heerlijke week.
 
Karel bedankt, het was een geweldige week.

Door:

Frans Martens
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• 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

Runner gewonnen?
‘Notaris’ van de 2-maandelijkse trekking was dit keer de heer Ruud van Groeningen himself. Na het verwijderen van de 
hem onwelvallige personen, zijn de volgende winnaars van een barkaart overgebleven:

Olympische overpeizingen
Ik loop door de duinen en loop tegelijk te peinzen. Ik 
zwem braaf m’n baantjes en lig tegelijk te peinzen. Ik 
fiets kris-kras door het groene hart en staar peinzend naar 
de kieviten en andere weidevogels. En al dat gepeins is 
vanwege een ontvangen mail. De redactie, deadline voor 
in te leveren kopij is 14 mei. Dus of ik zo vriendelijk wil 
zijn... HELP!!! Ik weer met mijn idee voor een column, 
dat schept natuurlijk verplichtingen. Maar waar zal ik nu 
weer eens over schrijven?

De CPC hebben we weer gehad. Het weer zat mee en dat 
is toch altijd weer de helft van het succes. Jammer alleen 
dat we bij de start altijd weer zo lang stil moeten staan 
voordat het parcours vrij is voor de lopers. De warming-
up is dan al gevolgd door een cooling-down voordat het 
startschot gegeven is. Jaarlijks hetzelfde euvel. Het lijkt 

erop dat Den Haag toch net niet écht de sportstad is die 
het pretendeert te zijn. In andere steden worden dit soort 
zaken toch iets beter geregeld naar mijn idee.

Inmiddels is men voor de Royal Ten weer als vanouds op 
zoek naar vrijwilligers, is er een nieuwe penningmeester 
aangetreden, kunnen we weer lekker buiten op het terras 
een drankje nuttigen op de nieuw aangeschafte houten 
banken, was Henk Mullekes weer eens hopeloos verd-
waald in de Bouillonnante, kunnen we weer reeën spotten 
in Meijendel, staat de HRR tuin prachtig in bloei en is het, 
als ik dit schrijf, inmiddels al een dag of wat zeer zomers. 
En dat begin mei!

Een verschijnsel dat me altijd weer opvalt met gestegen 
temperaturen zijn de alom aanwezige heupbanden met 
drankflesjes. Als ware het Lucky Luke zelf (met pistool-

holster) zie ik ze met die extra ballast in de rondte klotsen. 
Nu kan ik begrijpen dat het op een lange duurloop van 
meer dan 2 uur of bij een halve/hele marathon zijn nut 
heeft vocht aan te vullen. Maar anders? Tip van de week: 
gewoon lekker thuis laten die band en na de training een 
drankje bij de bar halen. Wedden, dat het veel prettiger 
loopt zonder dat geklots op heuphoogte!

Waar ik ook over heb lopen, liggen en zitten peinzen zijn 
de Olympische Spelen. Toch altijd een evenement waar ik 
als hartstochtelijk sporter naar uit kijk. Dat in de aanloop 
de politiek voorop staat en niet de sport is jammer. Bij 
sport moet het in eerste instantie toch vooral om de sport 
zelf gaan maar voor velen geldt deze gedachte helaas 
niet. Onze ‘lord of the rings’ Yuri van Gelder kan in ieder 
geval gewoon naar de camping, geen Spelen voor hem. 
Medaillekandidate Karin Ruckstuhl (meerkamp) zit helaas 

ook gewoon thuis voor de buis (hernia). Danny Landzaat 
verklaarde dat het voor hem óf EK óf vakantie wordt en 
dat een plek bij het Olympische voetbalelftal hem te min 
is. Weer een voorbeeld hoe hautain een (middelmatige) 
voetballer kan zijn. Het zou voor iedere sporter toch een 
eer moeten zijn mee te (mogen) doen aan een Olympische 
evenement. Haile Gebreselassie gaat bij de FBK games 
eind mei proberen zich te plaatsen voor de 10.000 meter 
op de Spelen. Het zou fantastisch zijn als deze legende er 
nog één keer bij mag zijn op de baan.

Heerlijk al die grote sportevenementen: de Giro, het EK 
voetbal, Wimbledon, de Tour, de Spelen. Het wordt weer 
een mooie sportzomer!

Tot dwaals!

DWALER

Loopdwalen

Geboren!
Zondag 12 april 2008

Florian Groot 
Zoon van Jéjé Groot en Nanda Lodders

Gehuwd!
Zaterdag 31 mei 2008

Jéjé Groot en Nanda LoddersFlorian Groot, 3 weken oud

20 euro:
Ruud Noordman

10 euro:
Paul van Dunné
Henk Hoogeveen
Keizer
Marcel M.
Jacques M.
Henk Mullekes

5 euro:
Beenhakker
Stefan Claessens
Yvonne Gimberg
Pauline Keuren

“Tijdens de Fortis City-Pier-City Loop van 15 maart 
2008, werd voor het eerst de Verenigingsprijs bepaald. 
Haag Atletiek leverde absoluut de meeste deelnemers. The 
Hague Road Runners had relatief de meeste deelnemers.

In totaal liepen 2189 atleten aangesloten bij een atle-
tiekvereniging mee aan dit Haagse evenement. Met 257 
lopers was Haag Atletiek met afstand de grootste vereni-
ging. The Hague Road Runners werd tweede met 145 
lopers, maar won hiermee wel de prijs voor relatief de 
meeste deelnemers. Bijna 19% van alle leden van the 
Hague Road Runners liep mee met de Fortis City-Pier-
City Loop. Haag Atletiek werd tweede met 0,1% minder 
van alle leden. 

Beide atletiekverenigingen zullen € 500,- ontvangen voor 
de deelname van hun leden aan dit evenement. Wij willen 
Haag Atletiek en the Hague Road Runners feliciteren met 
hun prijs en hopen volgend jaar nog meer verenigingslo-
pers terug te zien.”

Bovenstaande tekst komt van de website van de CPC. Het 
bestuur was aangenaam verrast met deze verenigings-
prijs. Eigenlijk zijn het de lopers van de vereniging die 
deze prijs hebben gewonnen en daarom heeft het bestuur 
op maandag 26 mei na de Time Trial de lopers getrak-
teerd. Onder het motto: ‘Gratis ijs vanwege de CPC-prijs’ 
kregen de aanwezigen heerlijk ijs uit een authentieke 
Italiaanse ijscokar van Fanielje.

Door:

José Willemse

Tweede Secretaris Bestuur HRR

‘Haag Atletiek en The Hague Road Runners winnen Verenigingsprijs’

Gratis ijs vanwege de CPC-prijs!
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Kijk ook eens 
op onze website:

www.hagueroadrunners.nl

Conditio viert feest!
Afgelopen donderdag 24 april had Conditio een feestje. Na de normale donderdagtraining werd de 
verjaardag gevierd van vijf bijzondere Conditioleden, allen vijf-en-zeventig jaar oud!!!

•	 Corrie Plug, de oudste nog aktieve hardloopster van de HRR (ingeschreven voor de 10 km van de Roal 
Ten op 25 mei a.s.);

•	 Jean Beeren, de leider van de wandelgroep en een zeer aktieve vrijwilliger (coördineert de vierdaagse en  
vele andere wandelaktiviteiten);

•	 Jan Ruigrok, onze onvolprezen trainer (behoeft geen  verdere toelichting, alleen waardering);
•	 Truus Krumbholz, assistent van onze Nordic Walking groep en aktieve vrijwilligster, als medewerkster in 

onze vertegenwoordiging naar het HRR bestuur;
•	 Wil de Bruin, lid van de wandelgroep en zeer aktieve vrijwilliger in bar en keuken. 
 
Om al deze leden in het “zonnetje” te zetten was er een Pannenkoeklunch-feest georganiseerd, dat weer uitstekend ver-
zorgd werd door Terry Roel en haar “keuken brigade”.

Alle jarigen werden gehuldigd met bloemen en een medaille. Hun verdiensten voor Conditio en de HRR werden 
gememoreerd door Terry in een korte toespraak. Het was alleen jammer dat er geen vertegenwoordiger was van het 
HRR bestuur. Het was een leuke gelegenheid geweest om wat extra aandacht aan Conditio te geven; een nog steeds 
groeiende groep van ruim 60 zeer aktieve HRR leden. Volgende keer beter zullen we maar denken. Al met al was het 
een leuk feestje met heerlijke pannenkoeken en voor herhaling vatbaar.

Door:

A. Herps, Conditio

Gezocht: *ster* 
redacteur / schrijver

Door het vertrek van onze redacteur Sarah Mollink 
zijn wij druk op zoek naar een persoon die ons redac-
tie- annex schrijversteam kan versterken. Heb je hart 
voor de vereniging, schrijf je makkelijk en graag en 
heb jij eens in de twee maanden enkele dagen tijd 
om samen met ons het clubblad van de vereniging in 
elkaar te zetten, neem dan contact op met:
André Westerhuis, wesnet@wanadoo.nl of 
Hilde eugelink, heugelink@telfort.nl. 

Je kunt ons natuurlijk ook even aanspreken op de 
club. André loopt op maandag,donderdag en zaterdag 
bij Henk Hoogeveen en Hilde Eugelink op zondag, 
maandag en woensdag bij Bert Donnars. 

Ze komt uit onze eigen gelederen: Truus Krumbholz. 
Op zaterdag 17 mei werd zij tot haar grote verrassing 
tijdens een wedstrijd bij Haag Atletiek gehuldigd voor 
het feit dat zij al 55 jaar (!) atletiekwedstrijden jureert 
in Den Haag en omstreken. Wat een prestatie.

Hardlopen doet zij zelf inmiddels niet meer, maar wel 
is zij nog altijd actief met Nordic Walking.

Truus, bij deze: van harte gefelicteerd. We zijn trots 
op je!

Door:

Hilde Eugelink

Terugkijkend op de ZOT kunnen we alleen maar zeggen 
dat het dit jaar heel goed is gegaan.
Een bijzonder verzoek bereikte ons in oktober 2007: of 
wij een bedrijfsteam wilden voorbereiden voor de CPC. 
Dat hebben we opgepakt en met succes! Met vijf zaterda-
gen in november/december als opstart, schreven alle elf 
deelneemsters in voor de CPC- en de RT- loopgroepen. 
De meesten hebben aangegeven lid te willen worden. 

Bij de voorbereiding van de organisatie was het duidelijk 
dat wij ‘oude’ coaches moesten laten schieten voor de 
trainersopleiding (Marc, Robert, Eric) of andere redenen 
(Hellen, Bert Donnars, Paul Engelen, Andres), maar 
dat wij ‘nieuwe’ coaches konden aantrekken: Louise 
van Delft, Gerard van Hunen, Floris Kneefel, Jacques 
Overgaauw, Ruud Schoenmaker en Pascal Smit. 

Dit jaar konden de deelnemers voor het eerst de 
ZOTbijdrage storten op ons postgironummer. Het aan-
meldingsformulier kon vanaf de website worden gedown-
load.

De shirts, vorig jaar in opvallend rood (Hague Rood 
Runners zei Hans van der Vecht), waren dit jaar in de 
omgekeerde clubkleuren:  grijs met bordeaux rode opdruk. 
Als testloop was er een nieuw parcours uitgezet: vanaf 
TNO een rondje boerderij. Het CPC-weekeinde, oor-
spronkelijk bestemd voor de CPC-loopgroepen, heeft dit 
jaar weer ZOTters getrokken. We gaan dat zeker uitbrei-
den. De gebruikelijke brunch op de zaterdag na de CPC 
was dit jaar ook opengesteld voor alle clublopers. 

Omdat Leiden dit jaar voor de Royal Ten ligt, hebben we 
besloten ons uitsluitend op de Royal Ten te richten. Na 
de CPC hebben we daarom de 21-kilometergroepen laten 
vervallen. Toch ging nog steeds iets minder dan de helft 
van de CPC-lopers door voor de Royal Ten.

Dank aan de ZOTcoaches voor dit geslaagde jaar, dank 
aan de leden voor de aanbreng van steeds weer nieuwe 
lopers!

Door:

De ZOT-commissie

Een goede ZOT 2008

Eerste training ZOT

Truus Krombholz

Eerst de lasten, dan de lusten

[Pagina 9] 

[Graag in kader plaatsen met bijgaande illustratie]

Gezocht: *ster* redacteur / schrijver 

Door het vertrek van onze redacteur Sarah Mollink zijn wij druk op zoek naar een persoon die 
ons redactie- annex schrijversteam kan versterken. Heb je hart voor de vereniging, schrijf je 
makkelijk en graag en heb jij eens in de twee maanden enkele dagen tijd om samen met ons 
het clubblad van de vereniging in elkaar te zetten, neem dan contact op met: 
AndrÈ  Westerhuis, wesnet@wanadoo.nl of Hilde eugelink, heugelink@telfort.nl.  

Je kunt ons natuurlijk ook even aanspreken op de club. AndrÈ  loopt op maandag,donderdag 
en zaterdag bij Henk Hoogeveen en Hilde Eugelink op zondag, maandag en woensdag bij 
Bert Donnars.  

Hart voor de atletiek: Truus Krumbholz
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La Bouillonnante 2008
Een Roadrunner is geen trailrunner. De duinen zijn de Ardennen niet. En een Haagse kilometer is geen Waalse. In Bouillon leeft en meet men met de 
Franse slag. GPS-systemen en stappentellers zijn naturellement veel te geavanceerd voor deze diepe zuidelijke contreien van België, waar vrolijke loopjes 
worden genomen met het inschattingsvermogen van zelfs ervaren atleten. Alles wijst erop dat men het parcours, dat 1000 meter hoogteverschil kent, 
met een liniaal op een plattegrond heeft nagemeten.

In Bouillon zijn de mannen geen kerels, maar beesten. 
En anders de vrouwen wel. Vandaar dat ik zondag 20 
april om 5:15 uur in de auto kruip om koers te zetten 

naar wat sinds twee jaar mijn favoriete hardloopevene-
ment is. Let wel: voor mij is dat de korte, de ‘halve’ daar 
aangeboden afstand van 22 (Waalse) kilometers. Annelies, 
mijn vrouw, wil gelukkig graag meerijden. Dat is niet 
alleen gezellig maar ook nuttig, want zo maak ik kans 
ook weer thuis te komen. En dat is dan weer leuk voor de 
kinderen.

Ongeveer een half uur voor de start treffen we Marcel 
Mientjes, Hans Terlouw en diens vriendin Clara 
Voordestart – een echte dame, zelfs tot na de finish. Zij 
hebben het luxer aangepakt en lekker in een hotelletje 
geslapen. Henk Mullekes is dan al gestart voor de ‘hele’ 
ronde van maar liefst 45 km, waarin hij, ruim 6,5 uur lang 
uitputtend genietend, ook nog kans zal zien een omweg 
van een uur uit te stippelen. Dat zou zijn broer Bas 
ook schitterend gevonden hebben, maar die moest helaas 
wegens ziekte verstek laten gaan op deze 3e editie. 

Dit keer vindt de start plaats in het kasteel van Bouillon 
dat, gelegen op een rots waar de rivier de Semois fraai 
omheen krult, magnifiek boven het stadje uittorent. 
Wellicht meent één van de deelnemers daarom de race 
verkleed als ridder met schild, zwaard, en helm met 
horens uit te moeten lopen. Vlak voor de start om 9:45 uur 
deelt de organisatie nog even losjes mee dat het parcours 
niet de aangekondigde 22 maar 23,5 km lang is, en dat 
het de bedoeling is de pijlen te volgen, paadjes voorzien 
van een kruis links (of in voorkomende gevallen rechts) te 
laten liggen, en linten te beschouwen als positieve beves-
tiging van de juiste route. (Ligt het aan je Frans, Henk, of 
ontbrak het bij jullie aan deze toelichting?). En dan mogen 
we gaan, voorzien van de verplichte overlevingsdeken 
en noodfluit, eerst door een donkere tunnel en over een 
houten ophaalbrug, dan de rots afdenderend, de brug over, 
het stadje uit en klets, de eerste helling op. Die schat ik op 
ongeveer zeven keer de Prinsenberg, en het pad ertegenop 
voert met meer bochten dan je in staat bent te tellen zigza-
ggend naar complete verzuring. Eenmaal bovengekomen 
stel ik vast dat 1/6 van mijn watervoorraad al op is. Daar 
staat tegenover dat eventuele signalen van vermoeidheid 
of pijntjes die mijn knieën, voeten en onderbenen aan 
mijn hersenen door zouden willen geven onmogelijk door 
mijn stijf volgelopen dijen heen kunnen dringen. 

5000 m baan:
•	 José Willemse liep op 17 april de 5000 meter op de baan in Naaldwijk.
•		 Met	een	tijd	van	0:20:34,6	verbeterde	zij	haar	persoonlijk	record	met	8,4	seconden	en	verstevigt	zij	haar	1e 

plaats in de categorie V45.

5 km timetrial:
•		 Willem de Graaf liep op 31 maart de timetrial in de categorie M45. Met 0:17:08 neemt hij in zijn categorie nu 

de tweede plaats in achter Hans Blokker, die op 15 mei 2006 de timetrial in 0:16:44 liep.
•		 Petra Meijboom neemt in de categorie V40 de derde plaats in, achter José Willemse en Margriet Hoekstra, 

dankzij de tijd van 0:21:30 die zij op 31 maart op de timetrial neer zette. Marjolein van Rotterdam verdwijnt 
hierdoor uit de vitrine met 0:23:07, gelopen op 13 mei 2002.

•	 Margriet Hoekstra liet op 31 maart op de timetrial een tijd van 0:22:24 noteren. Hiermee komt ze bij de V45 
op de derde plaats en verdwijnt Yvonne Peelen met 0:24:20, gelopen op 19 juni 2006, hier  uit de vitrine.

•	 Dick van Es legde op 31 maart de 5 km timetrial af in 0:24:17. Dit was net voldoende om Harry Gerritsen van 
de vijfde plaats te verdringen. Harry bezette deze plaats bij de M65 sinds 17 augustus 2006 met 0:24:19.

•	 Corry Plug is de eerste atlete die de timetrial loopt in de categorie V75. Met de 0:31:06 die zij op 31 maart liep 
komt ze dus in deze categorie op positie één in de vitrine.

Halve marathon weg:
•	 Willem de Graaf komt bij de M45 op de halve marathon de vitrine binnen op plaats vijf. Met 1:17:51 was hij 

tijdens de CPC op 15 maart 1 minuut sneller dan Herman van der Stijl. Herman verdwijnt met 1:18:52, gelopen 

tijdens de CPC op 24 maart 2001, uit de vitrine. 
•	 Jan Nieuwenburg liep een halve marathon op 27 april in Noordwijkerhout. Zijn 1:46:36 is voldoende voor 

plaats twee in de categorie M65, achter Arthur Toomer met 1:41:40 en voor Piet Meinders met 1:50:52. John 
Wijnants die op 25 maart 2006 de CPC in Den Haag liep in 1:55:00 verdwijnt uit de vitrine.

•	 Joannie Bosmans liep de CPC op 15 maart in 2:28:00. Hiermee neemt ze in de categorie V60 plaats vier in. 
Deze plaats was nog vrij in de vitrine.

30 km weg:
•	 John van Dijk kwam op 2 maart 2008 in Brielle op de 30 km over de finish in 2:26:06. In de vitrine bezet hij 

met deze tijd positie vier. Piet Meinders, die de 30 km op 10 oktober 1993 in Dordrecht aflegde in 2:30:50 ver-
dwijnt hierdoor uit de vitrine. 

Marathon:
•	 Dick van Es verbeterde zijn beste tijd als 65 plusser 4:49:00 op 8 maart in Diever tot 4:11:56. Vervolgens 

haalde hij op 27 april in Enschede nog eens 16 seconden van deze tijd af, zodat hij nu in de vitrine op plaats 
twee prijkt met 4:11:40, achter Arthur Toomer, die op 15 november 1998 in Napels 3:38:00.

Door:

Izaak Luteijn

Wijzigingen in de vitrine met de besten aller tijden
Over de maanden maart en april 2008 zijn een dozijn wijzigingen in de vitrine te melden.

Ergens tussen de eerste ravitaillering (met fruit, chocola, 
mueslibrokken, zoutjes en koek) op een kilometer of 12 
waar ik na anderhalf uur nog vrij fris passeer, en de drank-
post nabij kilometer 17 moeten wel een paar hele lange 
meters liggen, want daar kom ik pas een uur later aan. 
Moe. Met nog een uur zwoegen voor de boeg, zo zou bli-
jken. Want de eindstreep bereik ik met bijna 80 foto’s op 
mijn camera pas na bijna 3,5 uur. Hans en Marcel (die het 
niet nodig vond zijn 4e plek van vorig jaar te verdedigen) 
zijn dan al zo’n drie kwartier binnen en staan mij samen 
met Annelies vrolijk op te wachten. Gezamenlijk zien 
we even later Clara debuteren met een eindtijd van om 
en nabij de vier uur. En neem daar je petje maar voor af, 
want La-Bouillonnante is geen dameskransje! 

Met een laatste krachtsinspanning weet ik de tegoedbon-
nen die je bij de meet krijgt toegestopt nog in te wisselen 
voor een Godefroy Rousse en een Chimay om mij vervol-
gens op de terugweg in de auto aan een hersteltraining met 
gesloten ogen over te geven. 

Door:

René Boegborn

Voor meer informatie over de loop: 

www.la-bouillonnante.org

Het parcours is deze keer modderiger dan in afleveringen 
1 en 2. Bij het afzetten lijken mijn schoenen wel aan de 
paden vastgeplakt te zitten en bij de landing glibberen 
ze heen en weer en moet ik steeds corrigeren. Dat kost 
kracht; iedere stap weer. Waar het heel steil omhoog gaat 
(je hebt regelmatig je handen nodig) komt het voor dat 
je terugglijdt en het nog eens mag proberen. Waar het 
steil naar beneden gaat is het nu ronduit link. Er gaat veel 
energie zitten in het controleren van de afdalingen. Om 
de snelheid beheersbaar te houden, grijp ik naar bomen 
en struiken. Ik heb geen echte trailschoenen (die zijn ste-
viger, van waterafstotend materiaal, en hebben zolen met 
meer profiel) en ga drie keer onderuit (één keer zelfs op 
vlak terrein), en een keer of vijf bijna. 

Onderweg is het decor heerlijk afwisselend: bomen die 
dwars over het pad liggen, beekjes waar je doorheen 
moet, trapjes waar je op en af moet, rotsblokken waar je 
overheen moet klauteren, prachtige uitzichten, een kneu-
terig dorpje, heuvels in alle soorten en maten, en her en 
der zelfs een verdwaald stukje verharde weg. Het is een 
geweldig leuke, mooie, speelse, bizarre, en gemeen zware 
tocht. En dat alles in een gemoedelijke en ontspannen 
sfeer. 

René Boegborn

Een lekker hardloopparcours

Mooie vergezichten, tenminste, als je er oog voor hebt
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NK-cross, Gilze-Rijen, 7900 m, 1-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
20 M60 0:38:21 Zijl, Eddy
    
Brielse Maasloop, Brielle, 30000 m, 2-3-3008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M45 1:56:52 Bok van der, Jaap(Flakkee)
1 M40 2:01:42 Wolters, Paul(Waterweg)
1 M50 2:04:34 Eijk van, Jaap(Fortuna)
1 M55 2:08:18 Leeuwen van, Leo(AV’40)
4 M55 2:26:06 Dijk van, John
8 M35 2:31:12 Vierling, Gertjan
6 M50 2:34:06 Golhashem, Ali
17 M40 2:41:04 Kamsteeg, Marcel
26 M45 2:45:27 Messerschmidt, Marty
23 M40 2:53:25 Philipse, Hein
15 M55 3:00:27 Kimman, Joost
    
DFW marathon, Diever, 42195 m, 8-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
3 M60 4:11:56 Es van, Dick
    
Half Tour of Pendle (9 EM), Clayton le Moors(GB),
14500 m, 8-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:07:31 Cornthwaite, Thomas(Blackburn)
1 M60 1:36:56 Coles, Malcolm(Skyrac)
6 M60 2:04:25 Prooijen van, Willem
    
35e AD 20 van Alphen, Alphen a/d Rijn, 20000 m, 9-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:57:14 Musembi Ndiso, Dennis(Kenia)
1 M50 1:14:28 José, Manuel(U-Track)
118 M50 1:30:40 Mullekes, Henk
    
1 van de 4 Sparta, Den Haag, 10000 m, 9-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:32:55 Troost van, Pascal(Haag Atl.)
12 MSE 0:37:31 Lowe, Jamie
1 M45 0:39:39 Leeuwen van, Peter
1 M35 0:39:39 Bovenkamp, Ernst(Koplopers)
2 M45 0:40:03 Kempkes, Peter
1 V35 0:40:48 Westhoff, Marleen(Haag Atl.)
14 MSE 0:41:38 Heijer den, Avram
4 M45 0:41:47 Stijl van der, Herman
5 M45 0:42:27 Kroft van der, John
1 M55 0:44:02 Govers, Anno(Haag Atl.)
16 M50 0:44:33 Rip, Cees
3 M55 0:45:38 Slijpen, Paul
1 V45 0:45:44 Hoekstra, Margriet
2 V45 0:45:45 Willemse, José
6 M55 0:46:02 Breugom, Henk
7 M55 0:46:03 Nieuwenburg, Jan
19 M45 0:46:12 Groen, Peter
22 M45 0:48:01 Bongers, Hans
1 VSE 0:50:05 Marcelis, Linda(Haag Atl.)
27 M45 0:52:03 Aller van, Bert
17 M55 0:54:43 Grevenstette, Paul
7 V45 0:56:35 Heiningen van, Annie
20 M55 0:57:57 Hunen van , Gerard
21 M55 1:11:57 Veelo, Peter
    
Voorschotenloop Z&Z 5 kort, Voorschoten, 5000 m, 9-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mjun 0:16:32 Vliet van der, Sven(Almere 81)
1 MSE 0:16:35 Anker, Vincent(Leiden Atl.)
5 MSE 0:17:08 Redegeld, Huub
9 MSE 0:17:48 Roodakker, Eddy
10 MSE 0:17:54 Heiningen van, Erik
11 MSE 0:18:11 Beekhuizen, Albert
12 MSE 0:18:12 Frijzer, Joost
5 Mjun 0:18:43 Graaf de, Niels
7 Mjun 0:19:14 Claessens, Stefan
1 VSE 0:19:15 Schmidt, Silke(Leiden Atl.)
19 MSE 0:19:36 Hofschreuder, Ronald
20 MSE 0:19:39 Berg van den, Alex
21 MSE 0:19:59 Dunn, Timothy
28 MSE 0:20:55 Geest van, Leo
29 MSE 0:21:04 Cornelissen, Leo
33 MSE 0:21:34 Rutten, Walter
4 VSE 0:21:37 Mooren, Nadine
6 VSE 0:21:44 Brunings, Melanie
7 VSE 0:21:48 Berg van den, Sandra
37 MSE 0:21:48 Zijl, Eddy
41 MSE 0:22:20 Luteijn, Izaak
42 MSE 0:22:26 Schoemaker, Ruud 
9 VSE 0:22:52 Graauw de, Tobijn
45 MSE 0:22:56 Vlasblom, Joost
47 MSE 0:22:59 Claessens, Jean
53 MSE 0:23:58 Graauw de, Toon
12 VSE 0:24:23 Elferen van, Brigitta
63 MSE 0:25:19 Dunn, Mike
22 VSE 0:26:07 Donkelaar van, Femke
74 MSE 0:26:32 Noordman, Ruud
32 VSE 0:27:49 Meer van der, Yvon
42 VSE 0:28:54 Vlasblom, Arianne
42 VSE 0:28:54 Kuiper, Sylvia
51 VSE 0:29:48 Messerschmidt, Jolanda
107 MSE 0:31:42 Bronkhorst, Peter
101 VSE 0:34:56 Dool, Jeanette
    
Voorschotenloop Z&Z 5 midden, Voorschoten, 10000 m, 
9-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:34:04 Poesiat, Thomas(Haag Atl.)
1 M35 0:35:13 Galen van, Bert(Leiden Atl.)
1 M55 0:35:56 Hoorn van der, Martien(AV De 
Spartaan)
10 MSE 0:38:47 Wevers, Jeroen
1 VSE 0:39:23 Jongerius, Marlies(R’dam Atl.)
1 V35 0:40:30 Heemskerk, Nicoline(Leiden Atl.)
1 V45 0:41:01 Bosker, Diny(SV Friesland)
18 M35 0:41:39 Wezel van, John
12 VSE 0:50:27 Schutjes, Maaike
20 V45 0:54:01 Borsboom, Ronneke
79 M35 0:54:30 Nieuwkerk van, Harry
43 V35 1:10:18 Mahler, Margery
    
Voorschotenloop Z&Z 5 lang, Voorschoten, 16100 m, 9-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:50:41 Woerden, Michael(De Veenlopers)
1 M45 0:50:45 Aitrahou, Ibrahim(AV Atos)
1 M35 0:53:53 Roelen, Alfred(NSL)
40 M35 1:10:49 Kamsteeg, Marcel
43 M45 1:11:38 Messerschmidt, Marty
16 MSE 1:15:26 Hesselink, Gijs 
    

34e City-Pier-Cityloop 5 km, Den Haag, 5000 m, 15-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:15:59 Marrewijk van, Sjoerd(Olympus’70)
1 Rec 0:16:35 Verboom, Corné(Krimpen a/d Ijssel)
5 Man 0:17:00 Redegeld, Huub
1 Vrouw 0:20:20 Rost, Jasmijn(AV’40)
15 Man 0:28:29 Timmermans, Theo
17 Man 0:29:38 Bronkhorst, Peter
260 Rec 0:34:52 Muinck de, Trudy
324 Rec 0:41:03 Woudenberg van, Tineke
    
34e City-Pier-Cityloop 10 km, Den Haag, 10000 m, 15-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:31:42 Cornelissen, Gerard(Phoenix)
1 Rec 0:34:59 Stolze, Mariska(Den Haag)
5 Man 0:35:37 Koot, Jeroen
1 Vrouw 0:38:29 Huikeshoven, Danièlle(PAC)
29 Man 0:40:50 Claessens, Stefan
92 Rec 0:43:23 Scholtens, Marco
8 Vrouw 0:44:17 Meijboom, Petra
10 Vrouw 0:46:47 Schutjes, Maaike
287 Rec 0:46:56 Mulder, Raoul
50 Man 0:48:38 Kolb, Steven
515 Rec 0:50:05 Pijpers, Rein
576 Rec 0:50:08 Claessens, Jean
54 Man 0:51:23 Heijer den , Maarten
67 Man 0:53:01 Schoemaker, Ruud 
50 Vrouw 0:54:09 Heitkamp, Lisanne
186 Rec 0:54:42 Wijnands, Jaap
1228 Rec 0:54:48 Bronkhorst, Peter
1747 Rec 0:54:55 Peppinck, Roland
35 Vrouw 0:57:08 Klatt, Julie-Ann
2384 Rec 0:57:29 Swart, Marga
43 Vrouw 0:57:52 Wijnants, Arien
57 Vrouw 0:58:30 Meer van der, Yvon
2011 Rec 0:58:35 Bommel-Bertin van, Séverine
76 Man 0:58:54 Gort, Roel
52 Vrouw 0:59:47 Geng, Marion
79 Man 0:59:58 Vecht van der, Hans
72 Man 1:00:18 Ammerlaan, Wim
3051 Man 1:01:25 Hunen van , Gerard
3204 Rec 1:01:35 Heerekop, Patricia
2929 Rec 1:03:34 Buijs, Yvonne
88 Man 1:03:52 Knap, Thomas
92 Man 1:04:38 Krul, Michel
69 Vrouw 1:04:52 Messerschmidt, Jolanda
67 Vrouw 1:05:00 Meijer, Else
71 Vrouw 1:05:14 Niet de, Riet
2951 Rec 1:05:15 Luteijn, Pieter
70 Vrouw 1:05:18 Vlasblom, Arianne
3317 Rec 1:05:31 Pisani, Francesco
3178 Rec 1:05:55 Leeuwen van, Hester
3423 Rec 1:06:09 Zuurmond, Hans
91 Vrouw 1:06:54 Beenakkers, Monique
96 Vrouw 1:07:30 Griethuizen van, Marion
87 Vrouw 1:09:20 Mahler, Margery
94 Vrouw 1:12:15 Kalisvaart, Truus
93 Man 1:12:58 Schalkwijk, Kees
3460 Rec 1:22:50 Westerhuis, André
    
34e City-Pier-Cityloop 21 km, Den Haag, 21100 m, 15-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:00:08 Makau, Patrick(Kenia)
123 M45 1:57:48 Rohder, Arno
1 M35 1:05:51 Svenoy, Jim(R’dam Atl.)
1 Rec 1:06:27 Licht, Dennis(AV’34)
1 M40 1:09:40 Doorn van, Harold(Lycurgus)
1 VSE 1:09:48 Wangui, Pauline(Kenia)
1 M45 1:12:03 Ait Rahou, Bramin(Atos)
4 M35 1:12:44 Silvius, Roché
1 M50 1:14:22 Luteijn, Sjaak(Loopgroep PK)
4 M45 1:17:51 Graaf de, Willem
1 M55 1:18:39 Smit, Ton(Veluwe)
1 V45 1:22:02 Schuppen van,Anne(Cialfo)
1 M60 1:22:03 Schaap, Henk(Haarlemmermeer)
26 M40 1:22:40 Mientjes, Marcel
30 M40 1:23:40 Groenewegen, Herman
1 V40 1:24:17 Wolff de, Anneke(Leiden Atl.)
1 V35 1:24:56 Bergen van, Inge(Unitas)
60 Rec 1:25:18 Roco, Guillermo
32 M40 1:25:33 Meer van der, Pieter
77 Bus 1:26:20 Frijzer, Joost
76 MSE 1:27:24 Roodakker, Eddy
30 M35 1:28:12 Kneefel, Floris
1 V50 1:28:37 ‘t Wout-Merkx van, Agnetta(Oss’78)
1 M65 1:29:08 Keijzers, Jan(Sprint)
37 M45 1:32:49 Kroft van der, John
12 M55 1:32:53 Dijk van, John
88 MSE 1:32:54 Ruijter de, Frank
91 MSE 1:33:19 Heijer den, Avram
200 Rec 1:33:38 Karelse, Jaap
30 M50 1:33:43 Mullekes, Henk
284 Rec 1:34:38 Droppert, Nico
355 Rec 1:36:19 Merx, Jacques
51 M45 1:36:19 Nijs de, Jan
73 M40 1:36:45 Wezel van, John
390 Rec 1:36:50 Abbink, Martin
663 Rec 1:37:11 Schuppers, Kristiaan
37 M50 1:37:53 Golhashem, Ali
763 Rec 1:38:03 Schie van, Maurice
14 M60 1:38:38 Breugom, Henk
22 M55 1:38:43 Cabral, Lex
56 M45 1:38:46 Schreiner, Coen
52 M35 1:39:29 Berg van den, Alex
1 V55 1:39:49 Plas-Barnhorn vd, Leny(Rijnsoever)
53 M35 1:39:55 Rutten, Walter
648 Rec 1:40:04 Rip, Cees
26 M55 1:40:09 Groeneveld, Jan
15 M60 1:40:42 Slijpen, Paul
48 M50 1:41:27 Boorsma P.J.L., Piet
81 M40 1:41:36 Philipse, Hein
1027 Rec 1:41:58 Vierling, Gertjan
41 M55 1:42:32 Toet, Ton
69 M45 1:42:41 Messerschmidt, Marty
71 M45 1:42:52 Klein, Peter
8 V45 1:43:26 Hoekstra, Margriet
1 M70 1:43:29 Boer den, Herman(Spado)
18 M60 1:43:41 Luteijn, Izaak
46 M55 1:44:00 Eekelen van, Rene 
20 V40 1:44:44 Holtman, Ingeborg
76 M45 1:45:05 Bakker, Arien
1 V60 1:45:41 Weezep van, Ria(Spirit Lelystad)
1177 Rec 1:46:26 Muldoon, Triona
114 MSE 1:46:41 Paulides, Jordie
1295 Rec 1:47:43 Hendriksen, Bas
95 M45 1:47:54 Brouwer, Michiel
65 M55 1:47:57 Parsons, John
1366 Rec 1:48:04 Groen, Peter
82 M45 1:48:37 Jong de, Arie
116 MSE 1:49:29 Hesselink, Gijs 
2298 Rec 1:49:46 Nieuwenhuizen van, Evert
93 M40 1:49:50 Jager de, Frank

92 M40 1:49:50 Kamsteeg, Marcel
28 M60 1:50:06 Mullekes, Bas
89 M45 1:50:46 Kokee, Henk
64 M50 1:51:26 Molenkamp, Jan
4 V60 1:51:35 Alberts, Noortje
97 M40 1:51:40 Aarden, Aart
2077 Rec 1:51:52 Wisse, Peter
2163 Rec 1:52:28 Verkerk, Gijs
2224 Rec 1:52:43 Bijl, Douwe
114 M45 1:52:43 Remmelink, Leendert
96 M45 1:52:49 Noldus, Wiek
70 M50 1:52:59 Stroo, Simon
2022 Rec 1:53:10 Schop-Tammenga, Juliette
16 V45 1:53:17 Wijnvoord, Paulien
2141 Rec 1:53:42 Eugelink, Hilde
32 VSE 1:54:41 Erkenbosch, Nancy
3168 Rec 1:54:55 Pans, Aleid
12 V50 1:54:59 Geest van der, Thea
18 V45 1:55:20 Keus, Anita
105 M40 1:56:01 Klei van der, Dick
2600 Rec 1:56:03 Kimman, Joost
36 M60 1:56:12 Graauw de, Toon
76 M55 1:56:26 Toor van, Hans
116 M45 1:56:47 Overgaauw, Jaques
111 M45 1:57:40 Aller van, Bert
123 M45 1:57:48 Rohder, Arno
7 V55 1:58:38 Parsons, Jane
11 M65 1:58:39 Munk de, Peter
122 MSE 1:58:54 Breedijk, Marnix
37 V40 1:59:00 Berg van den, Helma
83 M50 1:59:19 Bol, Cees
41 VSE 1:59:20 Zijlmans, Sacha
111 M40 1:59:20 Teeling, Sake
89 M55 1:59:30 Don Griot, Jose
3155 Rec 1:59:40 Berg van den, Jan
40 V40 2:00:48 Engelen, Suzanne(HRR)
87 M50 2:01:00 Peeren van, Ralf
41 V40 2:01:00 Rypma, Veerle(HRR)
16 V50 2:01:34 Stel, Veronica
90 M50 2:02:09 Maasland, Willem
89 M50 2:02:11 Perdijk, Frans
28 V35 2:03:16 Biemans, Nathalie
4525 Rec 2:03:47 Bakker, Jacob Jan
4448 Rec 2:04:04 Ton, Rob
124 M45 2:04:32 Papilaja, André
93 M55 2:04:52 Kerklaan, Eric
44 M60 2:05:05 Otte, Frank
50 V40 2:05:35 Pronk, Miranda
4526 Rec 2:06:00 Kitchen, Pamela
37 V45 2:06:07 Borsboom, Ronneke
118 M40 2:06:16 Bonte, Robèrt
97 M50 2:06:36 Reinicke, Ed
98 M50 2:06:41 Noordman, Ruud
116 M40 2:07:06 Nieuwkerk van, Harry
43 M60 2:07:12 Haasnoot, René
92 M55 2:09:40 Romani, Albert
4289 Rec 2:09:43 Hoogerwerf, Wilfried(HRR)
8 V55 2:10:27 Peelen, Yvonne
3 M70 2:11:19 Dijkers, Ab
101 M50 2:11:28 Groot, Peter
56 VSE 2:12:10 Lubbers, Amber
5041 Rec 2:12:24 Baak, Job
16 M65 2:13:12 Eggermont, Peter
38 V45 2:15:40 Preston, Judith
25 V50 2:17:50 Verbeek, Renée
5700 Vrec 2:28:00 Bosmans-Borneman, Joannie
18 M65 2:32:17 Lugt, Charles
    
65e Plassenloop, Reeuwijk, 15000 m, 15-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
5 M40 0:55:29 Paardekooper, Wim
    
14e Rome Marathon, Rome(It), 42195 m, 16-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1462 Mrec 3:24:39 Wissenburg, Ruud
    
RTV Utrecht Run, Utrecht, 10000 m, 24-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
21 Mrec 0:38:02 Frijzer, Joost
5 Vrec 0:39:02 Spruyt, Melanie(HRR)
207 Mrec 0:44:01 Rutten, Walter
638 Vrec 1:00:28 Meijer, Else
    
AD Halve Marathon, Utrecht, 21100 m, 24-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
207 Mrec 1:38:45 Baars, John(HRR)
    
Jaarbeurs Utrecht Marathon, Utrecht, 42200 m, 24-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
3 M65 4:16:24 Es van, Dick
    
CAIWAY Business Run, Naaldwijk, 10300 m, 29-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:35:33 Veldhooven van, Maurice(LPK)
232 Man 0:57:08 Dijkers, Ab
    
CAIW Halve Marathon, Naaldwijk, 21100 m, 29-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:06:39 Maat de, Michel(AV Fortuna)
1 M45 1:23:59 Zwinkels, Martin(Olympus’70)
11 M45 1:27:43 Kempkes, Peter
18 Mrec 1:32:35 Wissenburg, Ruud
    
Culpepper 100% Beach Run, Scheveningen, 5000 m, 29-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Vrouw 0:34:28 Bouritius, Linda(PON PEPS)
2 Vrouw 0:35:22 Messerschmidt, Jolanda
    
Culpepper 100% Beach Run, Scheveningen, 10000 m, 29-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:46:10 Kleinjan, Martin(PON MAN)
3 Man 0:46:56 Vierling, Gertjan
4 Man 0:46:59 Philipse, Hein
13 Man 0:49:42 Messerschmidt, Marty
15 Man 0:52:15 Kamsteeg, Marcel
16 Man 0:53:04 Hesselink, Gijs 
17 Man 0:54:27 Parsons, John
19 Man 0:58:44 Haverhals, Arno
22 Man 0:59:13 Kimman, Joost
1 Vrouw 0:59:14 Meijering, Myra
3 Vrouw 1:00:06 Parsons, Jane
4 Vrouw 1:05:19 Eyk-Konijn, Francien
    
Le Trail de Gougnies, Gougnies(B), 33000 m, 30-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 2:31:23 Pasque, Fabrice(RRT Chalet)
35 M40 3:22:46 Six, Jan Willem
6 M60 3:59:45 Mullekes, Bas
    
1e Zandvoort Circuit Run, Zandvoort, 12000 m, 30-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
94 Vrouw 0:28:46 Vlasblom, Arianne

21 M35 0:53:03 Berg van den, Alex
1049 Mrec 1:00:13 Kolb, Steven
26 M60 1:23:42 Verhagen, Titus
2767 Mrec 1:23:59 Crielaard, Cees
    
1e HRRTimetrial, Clingendael, 5000 m, 31-3-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M45 0:17:08 Graaf de, Willem
1 MSE 0:17:30 Redegeld, Huub
1 M40 0:17:43 Mientjes, Marcel
2 MSE 0:17:43 Roodakker, Eddy
3 MSE 0:17:53 Heiningen van, Erik
1 M35 0:18:07 Kneefel, Floris
5 MSE 0:19:00 Hofschreuder, Ronald
2 M35 0:19:04 Thewissen, Alexander
1 Mjun 0:19:13 Claessens, Stefan
3 M35 0:19:13 Karelse, Jaap
4 MSE 0:19:27 Wevers, Jeroen
1 M50 0:19:29 Stijl van der, Herman
4 M35 0:19:43 Vierling, Gertjan
2 M40 0:19:45 Wezel van, John
6 MSE 0:19:45 Tsé, W.B.(HRR)
1 V45 0:20:45 Willemse, José
7 MSE 0:20:50 Roseboom, Martijn
2 M45 0:20:56 Messerschmidt, Marty
1 M55 0:21:03 Toet, Ton
1 M65 0:21:05 Hoek, Peter
8 MSE 0:21:14 Bolle, Alexander 
2 M50 0:21:24 Rip, Cees
3 M50 0:21:30 Sachse, Peter(HRR)
1 V40 0:21:30 Meijboom, Petra
1 M60 0:21:33 Breugom, Henk
9 MSE 0:21:49 Bijl, Douwe
3 M40 0:21:54 Mulder, Raoul
1 VSE 0:22:07 Mooren, Nadine
10 MSE 0:22:08 Hesselink, Gijs 
2 V45 0:22:24 Hoekstra, Margriet
11 MSE 0:22:25 Vermeulen, Wouter
2 M60 0:22:39 Zijl, Eddy
2 M55 0:22:39 Parsons, John
5 M35 0:22:41 Lootens, Jurgen
2 M65 0:22:45 Nieuwenburg, Jan
2 VSE 0:22:47 Graauw de, Tobijn
3 M45 0:22:54 Wisse, Peter
3 VSE 0:22:57 Brunings, Melanie
12 MSE 0:23:03 Dobbe, Vincent(HRR)
4 VSE 0:23:04 Walraven, Nadia(HRR)
3 M55 0:23:25 Dijk van, Jaap
3 M60 0:23:25 Heijningen van, Frank
4 M45 0:23:33 Kokee, Henk
6 M35 0:23:35 Dankloff, Bart
1 V35 0:23:39 Schop-Tammenga, Juliette
5 VSE 0:23:44 Erkenbosch, Nancy
6 VSE 0:23:46 Schutjes, Maaike
4 M50 0:23:46 Claessens, Jean
4 M55 0:23:47 Toor van, Hans
5 M50 0:23:48 Stroo, Simon
5 M45 0:23:50 Aller van, Bert
6 M50 0:24:06 Reinicke, Ed
4 M60 0:24:07 Kimman, Joost
4 M40 0:24:13 Walther, Eric
3 M65 0:24:17 Es van, Dick
7 M50 0:24:17 Peeren van, Ralf
7 VSE 0:24:18 Boer de, Kirsten
7 M35 0:24:22 Haverhals, Arno
8 VSE 0:24:23 Kinnegim, Petra
5 M60 0:24:23 Graauw de, Toon
13 MSE 0:24:33 Bart-Jan Knol(HRR)
4 M65 0:24:34 Munk de, Peter
8 M50 0:24:35 Krol, Leendert
8 M35 0:24:39 Lentze, Sigmund
2 V35 0:24:39 Wreede de, Ulla(HRR)
6 M60 0:24:48 Overduin, Chiel
9 VSE 0:24:49 Heitkamp, Lisanne
2 V40 0:24:51 Meijering, Myra
6 M45 0:24:57 Ficker, Robert
14 MSE 0:24:58 Gier de, Joop
3 V40 0:25:02 Oosterbaan, Ellen
1 V55 0:25:28 Parsons, Jane
1 V50 0:25:37 Stel, Veronica
7 M45 0:25:54 Komen, Jean-Marc
3 V45 0:26:49 Swart, Marga
5 M65 0:26:58 Bonnet, Jean(HRR)
2 V55 0:27:04 Peelen, Yvonne
9 M50 0:27:12 Groot, Peter
8 M45 0:27:18 Kempkes, Peter
4 V45 0:27:23 Eyk-Konijn, Francien
9 M45 0:27:27 Vlasblom, Fred
3 V55 0:27:32 Hazebbroek, Ellen
3 VSE 0:27:32 Brama, Liesbeth
5 V45 0:27:35 Meer van der, Yvon
7 M60 0:27:38 Ammerlaan, Wim
3 V35 0:27:55 Biemans, Nathalie
5 M55 0:28:07 Elkerbout, Han
10 M50 0:28:10 Heijning, Jeroen(HRR)
5 M40 0:28:29 Walt vd, M.(HRR)
2 V50 0:28:31 Verpoort, Nellie
4 V40 0:28:34 Korterink, Marike
8 M60 0:28:39 Hunen van , Gerard
3 V50 0:29:01 Wagenaar, Heleen
9 M60 0:29:01 Otte, Frank
15 MSE 0:29:20 Cieremans, Jochem
11 M50 0:29:30 Maasland, Willem
12 M50 0:29:40 Vroom, Rob
6 V45 0:29:56 Jans, Antoinette
5 V40 0:29:57 Oliver Bertrian, Rosa(HRR)
10 M60 0:30:02 Brecht van, Nico
1 V60 0:30:11 Roel, Terry
11 M60 0:30:28 Bronkhorst, Peter
12 M60 0:30:29 Westerhuis, André
4 V55 0:30:34 Niet de, Riet
6 V40 0:30:38 Messerschmidt, Jolanda
4 V50 0:30:47 Dulk den, Marijke
2 V60 0:31:04 Bosmans-Borneman, Joannie
1 V75 0:31:06 Plug, Corry
6 M65 0:31:07 Herps, Anton
7 V40 0:31:08 Klement, Marijke
6 V55 0:31:14 Leeuwe van, Germaine
4 V35 0:31:30 Lous, Janneke
1 M75 0:32:03 Schalkwijk, Kees
3 V60 0:32:17 Lith van, Berthie
5 V50 0:32:25 Gimberg, Yvonne
7 V45 0:32:31 Beenakkers, Monique
4 V50 0:32:52 Toor van, Alies
12 VSE 0:32:56 Logtenberg, Willemijn(HRR)
13 VSE 0:33:51 Heida, P(HRR)
7 M65 0:33:55 Veelo, Peter
14 VSE 0:34:04 Aït Mallouh, Malika(HRR)
1 V70 0:34:06 Kalisvaart, Truus
7 V55 0:34:40 Heiningen van, Lilian(HRR)
4 V60 0:34:47 Dool, Jeanette
    

39ste Braassemloop Z&Z 6 kort, Roelofarendsveen,
5000 m, 6-4-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:16:22 Silvius, Roché
1 M<15 0:16:48 Heinrich, Wouter(AKU)
3 MSE 0:17:01 Redegeld, Antoine
1 Mjun 0:17:13 Hoorn van der, Daan(Ter Aar)
6 MSE 0:17:16 Roodakker, Eddy
9 MSE 0:17:44 Kneefel, Floris
11 MSE 0:18:08 Heiningen van, Erik
13 MSE 0:18:23 Beekhuizen, Albert
3 Mjun 0:18:46 Claessens, Stefan
19 MSE 0:18:59 Hofschreuder, Ronald
1 VSE 0:19:02 Schmidt, Silke(Leiden)
25 MSE 0:20:10 Roseboom, Martijn
29 MSE 0:20:51 Cornelissen, Leo
30 MSE 0:20:53 Geest van, Leo
34 MSE 0:21:34 Zijl, Eddy
7 VSE 0:21:51 Mooren, Nadine
36 MSE 0:21:54 Schoemaker, Ruud 
8 VSE 0:21:56 Walraven, Nadia(HRR)
39 MSE 0:22:07 Vlasblom, Joost
41 MSE 0:22:09 Luteijn, Izaak
9 VSE 0:22:23 Graauw de, Tobijn
45 MSE 0:22:48 Claessens, Jean
14 VSE 0:23:20 Berg van den, Sandra
49 MSE 0:23:25 Graauw de, Toon
17 VSE 0:23:35 Elferen van, Brigitta
21 VSE 0:24:20 Lentze-Muller, Simonette
64 MSE 0:26:07 Elzinga, Harrie
32 VSE 0:26:39 Groot de, Viviane
33 VSE 0:26:51 Meer van der, Yvon
38 VSE 0:27:09 Vlasblom, Arianne
77 MSE 0:27:23 Ammerlaan, Wim
51 VSE 0:28:19 Kuiper, Sylvia
54 VSE 0:28:30 Meijer, Else
92 MSE 0:30:18 Bronkhorst, Peter
69 VSE 0:31:05 Mahler, Margery
84 VSE 0:34:44 Dool, Jeanette
1 M55 1:25:05 Elshout, Wim(Vet.Nederland)
62 MSE 9:25:51 Noordman, Ruud
    
39ste Braassemloop Z&Z 6 midden, Roelofarendsveen,
10000 m, 6-4-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:31:50 Poesiat, Thomas(Haag Atletiek)
1 M45 0:33:48 Eichhorn, George(Haag Atletiek)
1 M35 0:33:53 Mohammadi, Rachid(AV Atos)
1 M55 0:36:10 Hoorn van der, Martien(AV De 
Spartaan)
1 VSE 0:37:51 Jongerius, Marlies(R’dam Atletiek)
1 V35 0:38:04 Rijn van, Claudia(Leiden Atl.)
7 MSE 0:38:13 Wevers, Jeroen
1 V45 0:40:44 Bosker, Diny(SV Friesland)
29 M35 0:41:15 Wezel van, John
28 M55 0:47:42 Heijningen van, Frank
35 M55 0:49:09 Scheffer, Jaap
16 V35 0:50:31 Engelen, Suzanne(HRR)
98 M45 0:50:36 Aller van, Bert
12 V45 0:51:07 Stel, Veronica
90 M35 0:52:19 Nieuwkerk van, Harry
14 VSE 0:52:23 Boer de, Kirsten
21 V45 0:53:28 Borsboom, Ronneke
131 M45 0:55:43 Peppinck, Roland
50 V45 0:58:11 Wagenaar, Heleen
50 V35 1:03:50 Messerschmidt, Jolanda
    
39ste Braassemloop Z&Z 6 lang, Roelofarendsveen,
21100 m, 6-4-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:12:04 Woerden, Michael(De Veenlopers)
1 M35 1:17:11 Roelen, Alfred(NSL)
14 M55 1:39:01 Breugom, Henk
43 M35 1:44:39 Rutten, Walter
31 M55 1:49:13 Nieuwenburg, Jan
    
Fortis Marathon Rotterdam, Rotterdam, 42195 m, 13-4-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 2:05:49 Kipsang, William(Kenia)
1 M35 2:18:27 Karavidas, Georgios(Athens)
1 M40 2:30:19 Delrocq, Franck(Gravelines)
1 M45 2:35:56 Chetreff, Frederic(Le Mesnil-Esnard)
1 V35 2:39:00 Curley, Pauline(Balscadden Rd)
1 M50 2:43:00 Vassiliev, Anatoli(Capelle a/d Ijssel)
1 M60 2:53:16 Putte van de, René(Kasterlee)
1 M55 2:53:51 Postma, Auke(Lionitas)
426 M40 3:38:50 Nijs de, Thimo
435 M35 3:50:22 Rutten, Walter
471 M35 3:51:16 Vierling, Gertjan
650 M40 3:55:16 Philipse, Hein
739 M40 4:00:47 Kamsteeg, Marcel
699 M45 4:02:32 Messerschmidt, Marty
243 M55 4:12:04 Kimman, Joost
113 M60 4:12:07 Es van, Dick
79 V35 4:12:51 Schop-Tammenga, Juliette
535 M50 4:16:18 Golhashem, Ali
1116 M40 4:44:51 Nieuwenhuijs, Olav
1086 M45 4:55:34 Papilaja, André
    
RTV Rijnmondloop, Rotterdam, 10000 m, 13-4-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:31:46 Ekvall, Mikael(Vänersborg)
1 Vrec 0:35:59 Wijenberg(Nederland)
464 Mrec 0:49:41 Koopman, Johan
252 Vrec 0:53:44 Berg van den, Helma
1089 Mrec 0:56:55 Kuipers, Pieter
1187 Mrec 0:56:56 Berg van den, Alex
1642 Mrec 1:06:51 Verhagen, Titus
    
Baanwedstrijd, Naaldwijk, 5000 m, 17-4-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
3 MSE 0:15:38 Silvius, Roché
11 MSE 0:17:22 Roodakker, Eddy
14 MSE 0:17:42 Heiningen van, Erik
18 MSE 0:18:32 Kneefel, Floris
22 MSE 0:19:05 Hofschreuder, Ronald
1 V35 0:20:34 Willemse, José
    
Bouillonnante, Bouillon(B), 23000 m, 20-4-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M40 2:14:51 Therer, Benedict(-)
1 MSE 2:24:01 Colomb, Jean-Baptiste(-)
43 M40 2:48:23 Mientjes, Marcel
44 MSE 2:48:26 Terlouw, Hans
135 M40 3:26:01 Boegborn, René
    
Bouillonnante, Bouillon(B), 45000 m, 20-4-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 3:59:08 Verhaeghe, Michel(-)
5 M50 4:34:03 Antunes(-)
215 M50 6:36:05 Mullekes, Henk
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Evenementenkalender

Juni
21 Langste dag / Kortste Nag 
 feest

Augustus
25 Time Trial 
 
September 
22 Time Trial
 
Oktober
4 1 van de 4 HAAG 
27 ALV 

November 
9 1 van de 4 SPARTA 
 Duinrell cross 

December 
7 1 van de 4 HRR 
26 Kerststrandloop 
28 1 van de 4 KOPLOPERS 
 cross

3e IJsselloop, Deventer, 16100 m, 20-4-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:55:32 Sauer, Gay(Nijmegen)
40 Man 1:12:06 Sachse, Pieter(HRR)
    
Enschede Marathon, 10 km, Enschede, 10000 m, 27-4-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
6 M45 0:45:51 Nijs de, Jan
343 Vrec 0:54:55 Zijlmans, Sacha
    
Enschede Marathon, (halve), Enschede, 21100 m, 27-4-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
4 M55 1:39:44 Looy de, Willem(HRR)
68 Vrec 1:54:49 Meijer, Else
    
Enschede Marathon, (hele), Enschede, 42195 m, 27-4-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
10 M60 4:11:40 Es van, Dick
8 V40 4:23:24 Jahn, Sigrid
    
Omloop van N’wijkerhout Z&Z 7k, Noordwijkerhout,
5000 m, 27-4-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mjun 0:15:35 Beck, Menno(Avantri)
1 MSE 0:16:11 Silvius, Roché
1 Mpup 0:17:18 Mohammadi, Imad(AV Atos)
5 MSE 0:17:35 Kneefel, Floris
7 MSE 0:17:40 Redegeld, Huub
9 MSE 0:17:54 Heiningen van, Erik
12 MSE 0:18:17 Stelling, Andres
13 MSE 0:18:24 Roodakker, Eddy
17 MSE 0:18:58 Hofschreuder, Ronald
1 VSE 0:18:59 Rijn van, Claudia(VSE)
19 MSE 0:19:03 Wevers, Jeroen
7 Mjun 0:19:46 Claessens, Stefan
24 MSE 0:20:45 Roseboom, Martijn
26 MSE 0:21:08 Berg van den, Alex
29 MSE 0:21:31 Rutten, Walter
32 MSE 0:22:26 Zijl, Eddy
12 VSE 0:22:32 Mooren, Nadine
38 MSE 0:23:09 Cornelissen, Leo
14 VSE 0:23:15 Brunings, Melanie
15 VSE 0:23:29 Graauw de, Tobijn
40 MSE 0:23:55 Luteijn, Izaak
45 MSE 0:24:17 Claessens, Jean
19 VSE 0:24:21 Elferen van, Brigitta

47 MSE 0:24:29 Vlasblom, Joost
50 MSE 0:25:03 Elzinga, Harrie
51 MSE 0:25:13 Graauw de, Toon
22 VSE 0:25:20 Lentze-Muller, Simonette
56 MSE 0:25:42 Dunn, Mike
62 MSE 0:26:34 Ort, Coen
68 MSE 0:27:24 Noordman, Ruud
32 VSE 0:27:48 Meijdenberg van den, Eefje
33 VSE 0:27:52 Meer van der, Yvon
79 MSE 0:28:38 Ammerlaan, Wim
53 VSE 0:30:33 Meijer, Else
58 VSE 0:31:10 Kuiper, Sylvia
72 VSE 0:34:05 Mahler, Margery
100 MSE 0:34:24 Bronkhorst, Peter
86 VSE 0:37:06 Manders, Annet
87 VSE 0:37:22 Dool, Jeanette
1 VSE 0:39:56 Marrewijk van, Lindsay(Haag Atl.)
    
Omloop van N’wijkerhout Z&Z 7m, Noordwijkerhout,
10000 m, 27-4-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:31:02 Poesiat, Thomas(Haag Atl.)
1 M35 0:32:49 Mohammadi, Rachid(AV Atos)
1 M45 0:33:46 Eichhorn, George(Haag Atl.)
1 M55 0:35:41 Hoorn van der, Martien
   (AV De Spartaan)
1 V45 0:40:57 Bosker, Diny(SV Friesland)
1 V35 0:42:44 Heemskerk, Nicoline(Leiden Atl.)
21 MSE 0:44:56 Bolle, Alexander 
9 V45 0:51:55 Borsboom, Ronneke
10 V45 0:52:12 Stel, Veronica
14 V35 0:52:30 Engelen, Suzanne(HRR)
78 M45 0:52:36 Baelde, Jan
72 M35 0:53:49 Nieuwkerk van, Harry
92 M45 0:55:40 Aller van, Bert
27 V45 0:57:26 Swart, Marga
42 V45 1:02:42 Wagenaar, Heleen
    
Omloop van N’wijkerhout Z&Z 7l, Noordwijkerhout,
21100 m, 27-4-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:12:35 Woerden, Michael(De Veenlopers)
1 M55 1:22:33 Hoogers, Paul(AKU)
13 M55 1:38:54 Merx, Jacques
24 M55 1:46:36 Nieuwenburg, Jan
    

Hot Road Review

21 Trompper Optiek Golden Tenloop, Delft, 5000 m, 1-5-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:16:08 Meulen vd, Teun(Sparta)
5 Mrec 0:17:22 Redegeld, Huub
22 Vrec 0:19:55 Nelisse, Marjanne(-)
26 Mrec 0:20:08 Eekelen van, Rene 
134 Mrec 0:26:43 Boegborn, René
277 Vrec 0:33:01 Manders, Annet
    
21e Trompper Optiek Golden Tenloop, Delft, 10000 m, 1-5-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:31:30 Poesiat, Thomas(Haag Atl.)
1 M45 0:34:55 Oemraw, Amrietpersad(R’dam Atl.)
1 Mrec 0:35:02 Polder, Reinout(-)
1 M35 0:35:52 Zijp van, Bas(Loopgroep PK)
1 M50 0:36:35 Hoebeke, Cor(De Koplopers)
1 M55 0:37:17 Jong de, Doeke(Olympus ‘70)
5 M35 0:37:29 Kneefel, Floris
1 V35 0:38:40 Ramakers, Helmie(Haag Atl.)
1 Vrec 0:40:06 Westhoff(-)
49 Mrec 0:41:09 Kroft van der, John
2 Vrec 0:41:26 Bronsgeest, Merijn
69 Mrec 0:41:44 Wissenburg, Ruud
14 M50 0:42:49 Rip, Cees
113 Mrec 0:43:26 Breugom, Henk
8 M45 0:44:00 Messerschmidt, Marty
182 Mrec 0:44:25 Boegborn, René
273 Mrec 0:47:20 Nieuwenburg, Jan
367 Mrec 0:49:43 Aller van, Bert
456 Mrec 0:52:36 Peeren van, Ralf
164 Vrec 0:56:55 Eyk-Konijn, Francien
6 0:59:27 Messerschmidt, Jolanda
    
2e Flynth Run 4 Ladies, Hazerswoude, 10000 m, 4-5-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 V40 0:36:26 Wijenberg, Nadja(Schinnen)
1 V45 0:42:15 Willemse, José
2 V45 0:45:57 Hoekstra, Margriet
    
24e DIOS Lenteloop, Den Hoorn, 5000 m, 10-5-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
65 Man 0:25:54 Gerritsen, Harry
    
24e DIOS Lenteloop, Den Hoorn, 10000 m, 10-5-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam
12 M50 0:46:56 Zijl, Eddy

Bardienst draaien? 

Gewoon doen!


