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Hot Road Review

Dam tot Dam loop
Een zonnig loopfestijn!

Zondagavond 22 september lig ik languit op de bank 
naar het journaal te kijken. Daar worden beelden 
getoond van de autovrije zondag die op meer dan 

twintig steden in het land werd  gehouden. Een actrice die ik 
herken van een soap-serie beklaagt zich erover dat ze na een 
dag werken Amsterdam niet in mag met haar auto. Ook een 
aantal plaatjes van mensen die picknicken op straat. Tot mijn 
grote teleurstelling echter niets over het grootse evenement 
dat aanleiding is voor mijn houding op de bank: De 24e 
editie van de Dam tot Dam loop. En dat terwijl het in mijn 
beleving een schitterend evenement was! In mijn gedachten 
laat ik de dag weer eens de revue passeren.

Evenement met 35.000 deelnemers
Met een lichtelijk ongerust gevoel sta ik die zondagmorgen 
op. De stijve spieren bevestigen het vermoeden: Mijn voor-
bereiding op deze Dam tot Dam-loop was op zijn zachtst 
gezegd niet optimaal. Op zaterdag heb ik nog deelgenomen 
aan een trainingsloop van 35 km in het Amsterdamse bos ter 
voorbereiding op de marathon van Eindhoven. Ik hoor in 
mijn gedachten al het commentaar van menig wijs trainer. 
Toch wil graag dit evenement eens meemaken. Al was het 
alleen maar om Jolanda, die door haar verblijf in India er 
niet bij kan zijn, te vertellen wat de aantrekkingskracht ervan 
is. Want van aantrekkingskracht mag je wel spreken als de 
35.000 startbewijzen binnen drie dagen uitverkocht zijn. De 
man naast mij in het startvak vertelt dat hij de eerste dag van 
de inschrijving om 00.01 uur ’s nachts heeft ingeschreven. 
En dan was hij nog nummer 9 in zijn leeftijdscategorie! 
Als ik het Centraal Station in Amsterdam verlaat, valt het me 
op dat er inderdaad heel weinig auto’s te zien zijn. Ik ga met 
Izaak op verkenning uit, om te constateren dat de feitelijke 
situatie exact klopt met de informatie uit het boekje. We zijn 
alleen nog wat te vroeg voor de kledingzakken (de bekende 
boodschappentas van ’s lands grootste kruidenier), maar dat 

is snel opgelost. 
Vanwege het grote aantal deelnemers is de start verspreid 
tussen 11.00 en 15.00 uur. Door mijn wedstrijdlicentie mag 
ik starten in de eerste groep. In het aangename zonnetje 
doodt ik mijn tijd tot de start. Bijpraten met een oud-
studiegenoot die ik al geruime tijd niet meer heb gezien en 
uiteraard (samen met Yvonne) een warming-up tegen de 
stijve spieren. Niet eens zo ruim voor de starttijd loop ik het 
startvak in, waar ik tot mijn verbazing bijna vooraan kan 
staan, vlak achter de echte toppers. Ook de speaker is daar 
goed te horen. Ik verbaas me elke keer over die mensen die 
er in slagen elke seconde vol te kletsen! Eigenlijk ook wel 
een prestatie. 

Jacht op de vrouw
Precies op tijd klinkt het startschot voor de vrouwelijke 
toplopers. Die gaan 5.46 minuten eerder weg.. Precies het 
verschil tussen het parcoursrecord tussen vrouwen en man-
nen. Het motto voor de mannen in dit evenement is dan ook: 
De jacht op de vrouw. Later die dag hoor ik dat die jacht 
geslaagd is; de winnaar heeft daarmee een aardige bedrag 
verdiend.
Ik laat mij zelf niet meeslepen in dit geweld. Zeker niet 
omdat ik me heb voorgenomen om vooral geen blessures op 
te lopen zo vlak voor de marathon. Ik besluit in het kielzog 
van Izaak te gaan lopen. Op de helling uit de IJ-tunnel heb 
ik echter een dusdanig lekker ritme te pakken, dat ik besluit 
maar eens te zien hoe lang ik dat vol houd. Ik wordt daarbij 
gesteund door het vele publiek langs de route en de talloze 
bandjes, dj’s en andere artiesten. Supporters die dachten met 
het ‘Ik sta hier’-bord van één van de hoofdsponsors op te 
vallen, komen van een koude kermis thuis. De actie is erg 
aangeslagen, het wemelt van die borden en opvallen is er 
dus niet echt bij. 

Lees verder op pagina 5

Marty maakt er een PR van
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1 van de 4 komt er weer aan!
Ook voor het seizoen 2008 / 2009 staat er weer een van 1vande4 competitie op stapel. The Hague 
Road Runners is een van de clubs die deze ‘klassieker’ in de regio samen met de Hardloopwinkel tot 
stand doet komen. 

De Hardloopwinkel sponsort zowel de wegwedstrijd over 10 kilometer (inclusief recreatieve loop over 5 kilometer) 
als de recreatieve cross. Traditiegetrouw vinden de wedstrijden en cross steevast bij de organiserende hardloop – en 
atletiekvereniging plaats, met uitzondering van de cross bij Duinrell. Het programma voor het komende seizoen ziet er 
als volgt uit:

De Hardloopwinkel 1 van de 4 – lopen  

Zaterdag 4 oktober 2008 - Haag Atletiek (Den Haag)   
start   5 km: 14.00 uur
start 10 km: 14.00 uur 
Inschrijven vanaf 12.30 uur in het clubhuis van 
Haag Atletiek. 

Zondag 30 november 2008 (dus niet 7 december) - 
The Hague Road Runners  
start   5 km: 11.10 uur
start 10 km: 11.00 uur
Inschrijven vanaf 09.30 uur in het clubhuis van 
The Hague Road Runners.

Zondag 8 februari 2009 - De Koplopers 
(Kopjesloop, Delft)
start jeugdloop 1 km: 10.45 uur
start   5 km: 11.00 uur
start 10 km: 11.00 uur 
Inschrijven vanaf 09.30 uur in de kantine van 
Korfbalvereniging DKC vlakbij de start in Delftse Hout.

Zondag 29 maart 2009- Sparta (Den Haag) 
start   5 km: 11.00 uur
start 10 km: 11.00 uur
Inschrijven vanaf 09.30 in het clubhuis van Sparta in het 
Zuiderpark, Den Haag.
   
De Hardloopwinkel Crosscircuit
De afstand varieert van 8 tot 10 km.

Zondag 2 november 2008 - Sparta (Duinrellcross)
start jeugdcross : 11.30 uur
start korte cross : 12.15 uur
start lange cross :12.15 uur
Inschrijven vanaf 10.30 uur in De Hertenkamp 
op Duinrell, Duinrell 1 te Wassenaar.

Zondag 28 december 2008- 
De Koplopers (Oliebollencross, Delft)
start jeugdcross 2,3 km : 10.45 uur
start recreatiecross 4,6 km : 10.45 uur
start wedstrijdcross : 11.15 uur
Inschrijven vanaf 10.00 uur in de kantine van Wippolder 
Sportpark Pauwmolen, Delft 

Zaterdag 3 januari 2009 - Haag Atletiek (Oliebollencross)
start jeugdcross : 12.30 uur
start korte cross : 13.00 uur
start lange cross : 14.00 uur
Inschrijven vanaf 11.00 uur in het clubhuis van Haag 
Atletiek aan de Laan van Poot, Den Haag

Zondag 1 maart 2009 - The Hague Road Runners
start korte cross : 11.00 uur (ook wedstrijd)
start lange cross : 11.00 uur (ook recreatief)
Inschrijven vanaf 09.30 uur in het clubhuis van 
The Hague Road Runners.

Voorinschrijving voor zowel voor de cross als voor de 1 van de 4-lopen is gratis voor de leden van Haag Atletiek, 
The Hague Road Runners, De Koplopers en Sparta (via de inschrijflijst of de site bij je eigen vereniging). Kosten bij 
na-inschrijving: € 2,00

Wil je winnen? 
Om mee te tellen in het eindklassement van de 1vande4 –wegwedstrijden of het croscircuit moet je minimaal drie 
van de vier wedstrijden hebben gelopen. Loop je alle vier de wedstrijden, dan vervalt de slechtste klassering. Na elke 
wedstrijd wordt er onder de deelnemers een aantal leuke prijzen in natura op startnummer verloot (aangeboden door 
sponsor De Hardloopwinkel). Na de laatste wedstrijd van het seizoen zijn waardebonnen beschikbaar gesteld door De 
Hardloopwinkel voor de best geklasseerden in alle categorieën. Het aantal bekers per categorie is afhankelijk van het 
aantal atleten dat minimaal aan drie wedstrijden heeft deelgenomen en in het eindklassement is opgenomen.

1vande4 kent ook een clubklassement waarin wij kunnen scoren. Voor klassering in het clubklassement kunnen alleen 
de vier deelnemende verenigingen Haag Atletiek, The Hague Road Runners, De Koplopers en Sparta in aanmerking 
komen. Om prijzen te winnen in dit klassement tellen alleen de beste klasseringen per wedstrijd – de cross telt hier 
niet in mee - van alle categorieën mee (vijf Mannen Senior, vier Mannen 35, drie Mannen 45, twee Mannen 55, drie 
Vrouwen Senior, twee Vrouwen 35 en één Vrouwen 45). 

Het afgelopen seizoen deden te weinig lopers mee om prijzen in de wacht te kunnen slepen in het clubklassement. Dus 
lopers, kom op: laat je niet kennen dit jaar en doe mee aan de klassieker van de regio.

Met dank aan:

1vande4 organisatie
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2 COMMISSIES & BESTUUR

Berichten vanuit het bestuur
Bestuursvergadering 22 juli 2008:
- 4 april 2009 bestaat de club 25 jaar! Tijd dus om nu 

een jubileumcommissie in te stellen. Nico  Trotsenburg 
heeft zich bereid verklaard om voorzitter te zijn van 
deze commissie. Een aantal mensen zal gevraagd 
worden om toe te treden.

- En nog een goed nieuwtje: Peter Wisse heeft de plaats 
van Theo Smit, als webmaster, ingenomen. 

- De hal gaat een opknapbeurt krijgen. Lopers wordt 
gevraagd om de hal niet als verkleedruimte te 
gebruiken.

 
Bestuursvergadering 26 augustus 2008:
- Het nieuwe beleidsplan 2009-2012 heeft tijdens deze 

vergadering nogal de aandacht gevraagd. Het  plan 
wordt tijdens de komende ALV gepresenteerd. 

- Er zit nog geen schot in de gesprekken met de golfclub 
over de parkeerplekken. Het bestuur gaat juridisch 
advies inwinnen. 

- Een volgend probleem is het parkeerterrein bij 
Duindigt. Dat blijft dicht, omdat het restaurant Keuken 
van Waarde definitief gesloten is. Lopers die daar 
willen parkeren moeten nu zelf de slagboom open en 
dicht doen. Izaak Luteijn wil wel de boom op maandag 
en woensdag open doen. Bekeken zal worden of de 
slagboom met een drukslot gesloten kan worden. Als 
hij open blijft, kan dat weer tot problemen leiden 
met Duindigt en mogen we daar straks niet meer 
parkeren en zijn we het als overloopgebied kwijt.

De laatste bestuursvergaderingen voor 2008 staan gepland 
4 november en 16 december.

Door:

José Willemse

Tweede Secretaris Bestuur HRR

Woord van de Voorzitter
Na acht jaar treedt John Agterof af als voorzitter van het bestuur van The Hague Roadrunners. Een 
voorzitter die liever vooruit blikt dan terugblikt, neemt voor de laatste keer belangrijke zaken voor de 
toekomst door.

Graag wil ik met u enkele punten doornemen, die voor de 
toekomst van wezenlijk belang zullen zijn, zonder mijn 
opvolger voor de voeten te willen lopen.De vereniging is 
levensvatbaar door de inbreng van een goed bestuur, door 
de inzet van vele enthousiaste leden en uiteraard door de 
vele trouwe leden. De vereniging is gelukkig nu in de 
situatie dat alles nog reilt en zeilt. Een noodzaak is dat 
in de komende jaren veel meer leden zich zullen moeten 
inzetten om het schip op koers te houden. De reden 
waarom ik dit zeg is dat ik van mening ben dat ik soms 
iets van krampachtigheid bemerk. Hiermee wil ik zeggen 
dat soms teveel taken op de dezelfde schouders rusten. 
Het bekende spreekwoord luidt: vele handen maken licht 
werk. Aan leden hebben wij gelukkig geen gebrek. Dus ik 
herhaal de oproep, die reeds vele malen in mijn bijdrage 
aan het clubblad gestaan heeft: leden die nog geen functie 
vervullen, sluit u aan bij een van de vele commissies die 
er bestaan binnen onze vereniging. U zult ervaren dat het 
werk boeiend en dankbaar is, omdat u bijdraagt aan het 
verdere succes van onze club.

Begeleiding
De komende jaren zal nog meer aandacht besteed moeten 
worden aan de verdere professionalisering van ons train-
ingsaanbod. Er zal met een goed aanbod  ingespeeld 
moeten worden op de, met alle respect, oudere leden 
onder ons. Verder dient de grote groep beginnende lopers 
zorgvuldige begeleiding te ontvangen, opdat zij plezier in 
het hardlopen krijgen en niet na een korte periode hun lid-
maatschap weer opzeggen. De jonge enthousiaste talenten 
strak begeleiden naar het racingteam en er voor zorgen 
dat dit team aansprekende resultaten boekt. En, last but 
not least, de serieuze aanpak om een dames-racingteam 
op te zetten.

Zorgvuldigheid gevraagd
De afgelopen jaren was ik vrij veel op de vereniging. 
Het verbaast mij steeds weer hoe sommige leden met de 
accommodatie omgaan. Ik vraag mij dan af of men privé 
ook zo met zijn spullen omgaat. Graag herhaal ik nog eens 
wat ik al eerder gezegd heb: U bent als lid mede-eigenaar 
van onze club en ga dan ook met de kantine, kleedkamers 
en het groen om als eigenaar, d.w.z. zorgvuldig.

Een grote zorg blijft de situatie rond de parkeerfaciliteiten 
bij onze vereniging. Binnenkort zal het bestuur stappen 
ondernemen om bij de gemeente te trachten duidelijkheid 
te krijgen

Hartelijk dank
Het slotakkoord luidt: medebestuursleden hartelijk dank 
voor de hartelijke en constructieve samenwerking en de 
leden voor het vertrouwen, dat ik van u heb mogen erva-
ren.
Ik sluit af met een nuance op een bekende reclameslogan: 
The future is bright, the future is The Hague Roadrunners.

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 12 november. 
Stukken aanleveren kan via redactie@hagueroadrunners.nl of Heugelink@telfort.nl

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

Door de groei van onze vereniging wordt het moeilijker 
de adresgegevens goed bij te houden. Toch is dat 
essentieel voor onze organisatie. Denk aan het clubblad, 
de bardienst, de club van 100 en niet in de laatste plaats 
het versturen van de acceptgiro’s door de penningmeester 
straks in januari.

We hebben daarom eind augustus via de trainers een 
groot ledenonderzoek opgezet. Als het goed is, heb je 
van je trainer het verzoek gekregen om jouw gegevens 
door te geven dan wel de gegevens die de trainer heeft te 
controleren.

Als je bij het verschijnen van dit nummer dat verzoek nog 
niet hebt ontvangen, willen  we je vriendelijk verzoeken 
om – zo mogelijk per mail – de volgende gegevens door 
te geven: (NB het gaat om de huidige toestand)

naam
adres 
postcode
woonplaats
telefoonnummer, waarop je het best bereikbaar bent
e-mailadres
heb je een wedstrijdlicentie ja/nee
ben je lid van de Club van Honderd ja/nee
huur je een kluisje ja/nee

Zou je deze gegevens per mail of post zo spoedig mogelijk 
willen versturen naar:

- ledenadministratie@hagueroadrunners.nl
 of 
- Ledenadministratie HRR
 Groenendaal 11
 2244 BK  Wassenaar. 

Namens het bestuur,

Willem van Prooijen

Groot ledenonderzoek

aanvang 20.30 uur

Voorlopige agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken en evt. mededelingen
4. Notulen vorige ALV d.d. 14 april 2008
5. Presentatie beleidsvoornemens van bestuur 
6. Presentatie begroting 2009
7. Presentatie beleidsvoornemens  

- Technische Commissie 
- Barcommissie 
- ZOT-loopgroepen 
- Communicatie Commissie 
- Accommodatie- en Verfraaiingcommissie 
- Stichting Royal Ten 
- HRR-Conditio 
- Club van 100

8. Presentatie beleidsplan 2009-2012
9. Clubkleding
10. Verkiezing voorzitter: aftredend John Agterof   

kandidaat:Toon de Graauw
11. Rondvraag
12. Sluiting algemene ledenvergadering door de 

voorzitter

Tot aanvang van de algemene ledenvergadering 
kunnen leden voordrachten schriftelijk indienen bij de 
secretaris. Elke voordracht van een tegenkandidaat moet 
ondersteund worden door tenminste 10 stemgerechtigde 
leden en voorzien zijn van een door de tegenkandidaat 
ondertekende verklaring dat met de kandidatuur wordt 
ingestemd.

Leden hebben het recht voor stellen voor de agenda te 
doen van de algemene ledenvergadering. Zij dienen 
schriftelijk een voorstel in, tenminste 1 week voor de 
algemene ledenvergadering bij het secreta ri aat van HRR. 
Over punten die niet op de agenda zijn geplaatst kan 
de alge mene ledenvergadering wel spreken maar geen 
beslissing nemen.

Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering, dan 
kunt u toch meestemmen via een volmacht (verkrijgbaar 
in het clubhuis vanaf 13 oktober). Maximaal drie 
volmachten per lid is toegestaan.

Vanaf diezelfde datum zullen tevens de begroting 2009, 
het beleidsplan 2009-2012 en de notulen van de ALV 
d.d. 14 april 2008 in het clubhuis verkrijgbaar zijn. Op  
aanvraag kunnen deze stukken door het secretariaat 
worden toege zonden.

Uitnodiging voor de ALV op 27 oktober

Niet iedereen denkt eraan om wijzigingen van adres, telefoonnummer, e-mail etc. door te geven aan 
de ledenadministratie. 

De 30 grijze kluisjes A1 t/m E6 die momenteel in de hal 
van het clubhuis staan, worden binnenkort vervangen 
door 48 kluisjes van hetzelfde type als de reeds aan-
wezige rode kluisjes. De leden die momenteel een grijs 
kluisje huren, worden nog door mij benaderd om de sleu-
tel van hun kluisje om te wisselen voor een sleutel van 
een nieuw kluisje.

Het totaal aantal kluisjes stijgt door deze actie van 78 
naar 96 stuks. Leden die interesse hebben om één van 
de 18 nieuwe kluisjes te huren, kunnen zich nu al bij mij 
melden. Het liefst door een bericht per e-mail te sturen 
aan izkltn@bart.nl. De huur van een kluisje bedraagt 
€ 10 per jaar en wordt met het lidmaatschap verrekend. 
Bij veel vraag geldt: wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt.

Door:

Izaak Luteijn

Kluisjes
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Lopen voor het goede doel met team 105: de Haegsche Ooievaar Runners. Wie doet er mee?

Meedoen aan de Roparun 2009

De Haegsche Ooievaar Runners staan weer 
ingeschreven voor de Roparun 2009! De 
Roparun is de langste non-stop estafetteloop ter 

wereld en wel van Parijs naar Rotterdam. Een absoluut 
unieke duurloop door Frankrijk, België en Nederland. 
Een team van ongeveer 25 mensen (waarvan 8 
lopers) overbrugt een afstand van 530 kilometer. Met 
deze uiterst sportieve prestatie brengen Roparunners 
geld bijeen voor patiënten met kanker. De opbrengst 
wordt volledig benut om de kwaliteit van het leven 
van kankerpatiënten te verbeteren. De Roparun 
had met ruim 250 Teams in 2008 een opbrengst van  
€ 4.318.782. De Haegsche Ooievaar Runners hebben een 
netto bedrag van € 23.600,= opgehaald.
Wil jij deze belevenis als hardloper, fietser, kaartlezer, 
chauffeur, kwartiermaker of masseur meemaken, dan kun 
je je vanaf nu inschrijven. Naast de sportieve prestatie en 
met elkaar gezond de finish te bereiken, is de Roparun een 
run t.b.v. het goede doel. De start van de Roparun 2009 is 
op 30 mei in Parijs de finish is op 1 juni op de Coolsingel 
in Rotterdam.

Betrokkenheid
Het Bestuur van de Haegsche Ooievaar Runners verwacht 
van ieder teamlid inzet en betrokkenheid om onze 
doelstellingen te behalen. 
Waar moet je dan aan denken?
- aanwezig zijn bij trainingen
- verkopen van Roparun loten 
- hulp bij het zoeken en benaderen van sponsoren 

(particulieren en bedrijven) 
- helpen bij activiteiten (Roparun Diner, PR-activiteiten, 

Rommelmarkt etc.)

De inschrijving staat voor iedereen open, voor teamleden 
die eerder hebben meegedaan en voor jou. Graag verneemt 
het Bestuur van de Haegsche Ooievaar Runners van 
een ieder die na het lezen van dit verhaal enthousiast is 
geworden waarom wij JOU in het team moeten plaatsen. 
Iedere deelnemer aan de Roparun 2009 betaalt € 125 
als bijdrage aan het inschrijfgeld van het team (€ 2.500) 
en diverse uitgaven tijdens de voorbereidingen (zoals 
trainingen) en tijdens het weekend van de Roparun. 
Graag ontvangen we schriftelijk antwoord op de volgende 
vragen:
- Motivatie deelname
- Wat zou je graag binnen het Team willen doen?
- Waar ben je goed in? of Waar ben je niet goed in?
- Waar kun je mee helpen?
- Hoe zou je naast het verkopen van loten kunnen helpen 

om geld op te halen?
- Heb je bepaalde ideeën? 

Doe mee!
Je kunt je briefje mailen aan 
secretariaat@haegscheooievaarrunners.nl 
Graag ontvangen we je reactie vóór 10 november 
aanstaande.
Naast teamleden zijn wij ook op zoek naar mensen die ons 
kunnen helpen bij verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld 
het Roparun Diner, ideeën aandragen m.b.t. activiteiten 
waarmee gelden kunnen worden opgehaald, bezoeken 
van contacten en bedrijven om op enthousiaste wijze 
het “Roparun gevoel” over te brengen of het helpen bij 
trainingen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Jos de Graaf 
(teamcaptain en trainer) of Bert Donnars (bestuurslid en 
trainer). Zie ook informatie en foto’s op het prikbord in 
het clubgebouw. Ook is veel informatie te vinden op onze 
site www.haegscheooievaarrunners.nl 
De Roparun is een perfecte combinatie van sportiviteit en 
het goede doel! Schrijf je in voor dit mooie avontuur en 
doe mee met de Haegsche Ooievaar Runners, Team 105!

Lachend op weg naar de finish

Wat is dat voor een club?
De Club van 100 bestaat sinds 1994 en heeft momenteel 
175 leden die jaarlijks minimaal € 45,- contributie 
betalen. Dit was in het verleden 100 gulden, vandaar de 
naam. De Club van 100 is een zelfstandige vereniging en 
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wie zijn lid van de Club van 100? 
Nee, geen leden die de leeftijd van 100 hebben bereikt, 
misschien in de toekomst; Ja! Het zijn voornamelijk leden, 
die The Hague Road Runners een warm hart toedragen en 
naast hun contributie aan de HRR een jaarlijkse bijdrage 
geven aan de Club van 100. Verder zijn er ook niet leden 
van de HRR en bedrijven die de Club van 100 sponsoren. 

Waar staat de Club van 100 voor? 
De Club van 100 heeft als doelstelling The Hague Road 
Runners in financieel opzicht te steunen door een bijdrage 
te leveren aan bijzondere projecten van de HRR, die niet 
uit eigen inkomsten betaald kunnen worden. 

Wat heeft de Club van 100 bereikt?
De Club van 100 heeft o.a. de volgende projecten geheel 
of gedeeltelijk voor de HRR gefinancierd:
Bijdrage aankoop van het huidige clubgebouw
Bijdrage aanschaf meubilair
Aanleg van het terras
Vervanging plafond in de kantine
Bijdrage voor de nieuwe bar
Inrichten serre
Aanschaf tijdklok
Aanschaf kopieermachine
Renovatie keuken
In totaal is ± € 120.000,--  gefinancierd voor The Hague 
Road Runners.

Hoe werkt de Club van 100?
Om te beginnen draait de Club van 100 niet op voor de 
exploitatiekosten van de HRR. De Club van 100 stelt 
gelden ter beschikking bij wijze van schenking aan de 

HRR. Het bestuur van de HRR dient op basis van het 
door hen gevoerde beleid een verzoek in bij de Club 
van 100 met betrekking tot een gewenst project. Het 
bestuur van de Club van 100 besluit al dan niet in overleg 
met zijn leden om dit verzoek geheel of gedeeltelijk te 
honoreren. Verder stelt het HRR-bestuur de Club van 100 
regelmatig op de hoogte van de meerjarige investeringen. 
De Club van 100 houdt eens per jaar een Algemene Leden 
Vergadering.

Wat is momenteel het nut en zin van de Club van 100?
De Club van 100 kan voor nu en in de toekomst nog 
steeds een zinvolle bijdrage leveren aan het voortbestaan 
van The Hague Road Runners en wel om de volgende 
redenen. Het bestuur van The Hague Road Runners heeft 
te kennen gegeven dat een uitbreiding van ons clubhuis 
wenselijk zou zijn. De HRR ontbreekt het aan voldoende 
ruimte zoals opbergruimte voor de diverse commissies, 
vergaderruimte, kleedruimte en kluisjes etc. Een 
multifunctionele ruimte zou hierin verbetering kunnen 
brengen, maar dit is niet 1-2-3 geregeld en daar is een 
flink bedrag aan investering voor nodig. En juist hier kan 
de Club van 100 (bijna letterlijk) zijn steentje bijdragen. 
Door in de komende jaren een bedrag te vergaren kan 
de investering van de HRR in nieuwbouw misschien 
werkelijkheid worden.

Nog geen lid van de Club van 100?
Als u net als wij The Hague Road Runners een warm hart 
toedraagt, vragen wij u evenals onze huidige leden van de 
Club van 100 uw betrokkenheid te tonen en lid te worden. 
Meld u aan bij één van de bestuursleden van de Club van 
100 of via de website van de club.

Door:

Het bestuur van de Club van Honderd: 

Ben Hermans, Aad Overdevest, Frans Perdijk en Han 

Elkerbout 

Even voorstellen: 
de Club van Honderd
Velen van ons kennen de Club van Honderd. Ook zijn er nog veel leden die deze club met nauwe ban-
den met de Roadunners niet kennen. Tijd voor een kennismaking.

• 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

Picknick loopgroep Ronneke 

Picknick Groep Ronneke

De loopgroep van Ronneke houdt jaarlijks, voorafgaand 
aan de zomervakantie, een picknick waarbij iedereen zelf 
hapjes en drankjes meeneemt. De picknick is bedoeld als 
afsluiting van het seizoen en afsluiting van het Zorg- en 
Zekerheidscircuit. Meestal picknicken we in Clingendael 
maar dit jaar werd vanwege het slechte weer in de och-
tend uitgeweken naar het clubhuis. Op zaterdag 12 juli 
werd er natuurlijk eerst getraind, een enkeling haakte 
af vanwege de regen, vanaf 11.00 uur kon er uitgebreid 
gegeten en gedronken worden. Begin van de middag werd 
het ook nog mooi weer en konden we buiten op het terras 
nog nagenieten. 

OPROEP:

Hoofdredacteur Hot Road Review gezocht!
Door vertrek van Hilde Eugelink zi jn we op zoek

naar een nieuwe hoofdredacteur van ons clubblad.
Interesse? Neem dan contact op met Hilde of André.

(Contactgegevens zie pag 12!
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Het moet niet gekker worden. Sta ik al jaren op de 
club bekend als de fysiotherapeut, die niet veel 
hardloopt. Vielen veel Road Runners van hun 

stoel toen ik in 2007 de NY-marathon ging lopen, dit jaar 
was er een nieuwe uitdaging, namelijk de 4-daagse van 
Nijmegen. Stond al jaren op mijn lijstje en nu moest het 
er maar eens van komen. Hardloopschoenen even wat 
minder gedragen en ik ben gaan wandelen. Bij Bever 
goede wandelschoenen gekocht. Is nog een hele klus als 
je model zwemvlies hebt en bijna alle schoenen die je 
past te smal zijn. Maar aan het eind van de avond had ik 
een paar mooie pipo de clown schoenen met bijbehorende 
ademende sokken. En ik moet zeggen, ze zaten als pantof-
feltjes. 

In december begonnen met de training. Voor het eerst in 
mijn leven was ik niet zo blij met mijn leeftijd. Ik ben 
46 jaar (zal je niet zeggen), maar ik hoopte dat ik 50 jaar 
was, want dan mocht je 40 km per dag lopen, en nu was 
ik verplicht 50 km te lopen. En wat een eind is dat. Ik 
begon met 15-20 km te wandelen, en had al gelijk een 
flinke spierpijn in vnl. mijn bovenbeenspieren en lage 
rug. Wat ik al wist, werd waarheid. Tijdens wandelen 
gebruik je de spieren op een totaal andere manier dan bij 
hardlopen. Dus een goede, degelijke voorbereiding was 
zeker noodzakelijk. Een bijkomend nadeel in vergelijking 
met hardlopen is dat de  trainingen zo verschrikkelijk lang 
duren. Is de langste duurloop 3-3,5 uur, bij wandelen is 
het minstens 8 uur waardoor je het gehele weekend aan 
het wandelen bent. Een belangrijk aspect van trainen is 
de vochtbalans, net zo belangrijk als bij het hardlopen. In 
de training moet je daar al aandacht aan besteden om zo 
je eigen lichaam te leren kennen. Bij sommige mensen 
is 2 liter vocht per wandeldag al voldoende, terwijl een 
ander 10 liter moet drinken om zijn vochtbalans op peil te 
houden. Een algemeen advies is dus onmogelijk. Daarom 
is het van belang in de voorbereiding jezelf voorafgaand 
en na thuiskomst van een wandeltocht te wegen (bij voor-
keur zonder kleding). Ook is het van belang dat je alles 
wat je drinkt, noteert vanaf het moment van wegen tot de 
nameting (kop koffie: 125ml, plastic beker: 150 ml, mok 
koffie: 250ml, glas limonade: 200ml, flesje drank: staat 
hoeveelheid op). Tel de hoeveelheden bij elkaar op en dit 

geeft het aantal liters aan dat je gedronken hebt. Ben je in 
gewicht aangekomen dan heb je die dag teveel gedron-
ken, waarbij 1 kg ongeveer overeenkomt met 1 liter. Ben 
je afgevallen dan heb je dus te weinig gedronken. Op deze 
eenvoudige manier krijg je inzicht in de hoeveelheden die 
je moet drinken. Doe dit een paar keer en met name bij 
wisselende weersomstandigheden. 

Luister naar je lichaam. Je hoeft niet te wachten met drin-
ken tot je dorst hebt, maar je hoeft ook niet de hele dag te 
drinken. Vermijd het drinken niet omdat het zo lastig is 
om naar het toilet te gaan. Dat is een verkeerde beslissing, 
die je met name bij warme omstandigheden flink kan 
opbreken. Belangrijk is de vraag of er voldoende wordt 
gedronken. Te weinig drinken komt het meest voor. Het 
verslechtert de prestatie, het verhoogt het risico op over-
verhitting en kans op flauwvallen en kan leiden tot ver-
anderingen in de zoutconcentraties in het bloed, waardoor 
er hartritmestoornissen kunnen optreden. Te veel drin-
ken kan leiden tot gevaarlijke verdunning van het bloed. 
Hierdoor kan de wandelaar hersenoedeem ontwikkelen en 
zelfs overlijden (waarschijnlijk in 2006 gebeurd).

Op 15 juli liep om 3 uur in de nacht mijn wekker af. 
Opstaan, ontbijten en 25 minuten fietsen naar de start 
op het Wedren in Nijmegen. Om 4 uur viel het start-
schot, absoluut geen tijd om al een prestatie te leveren. 
Aangemoedigd door een heel peloton dronken studenten 
begon ik aan mijn 4-daagse. De eerste dag verliep voor-
spoedig, lekker weer en geen lichamelijke problemen. 
Echter de tweede dag begonnen de blessures aan me te 
knagen. Opstaan met behoorlijke spierpijn ( toch te wei-
nig getraind) en halverwege de dag kwamen de blaren 
te voorschijn. Had ik tijdens de training ook al last van, 
maar ik hoopte dat mijn voeten voldoende gehard waren. 
Niet dus. En ik had nog zo alle tips van de deskundigen 
opgevolgd, om de twee uur schone sokken (liet ik de 
andere weer drogen aan mijn rugzak), voeten insmeren 
met Gehwohl en regelmatig even rusten met de schoenen 
uit. Het mocht niet baten ik heb gewoon te natte voeten, 
waardoor mijn huid verweekt en er van die mooie kus-
sentjes ontstaan.  Na de finish van de tweede dag mezelf 
richting EHBO gesleept en meer dan een uur lieftallig 

maar deskundig onder handen genomen door een EHBO-
er, die alles uit de kast moest halen om mijn voeten weer 
toonbaar en belastbaar te maken. Eerst werden de blaren 
doorgeprikt (zelfs door mijn eeltlaag heen) waarna alles 
vakkundig afgeplakt werd. De weg naar mijn fiets was 
erg pijnlijk. De volgende dag deed elke stap pijn, maar 
mentaal leer je je grenzen verleggen en ik moet zeggen de 
Zevenheuvelenroute viel me mee. Na de derde dag weer 
een aantal uur op de EHBO vertoefd en met nog een dag 
te gaan, wist ik het zeker, dit ga ik halen, nog maar 50 km. 
De laatste dag was de dood of de gladiolen en het werd 
het laatste. Moe, maar voldaan, wandelde ik aangemoe-
digd door het vele publiek over de Via Gladiola naar de 
finish en met pijn door mijn gehele lichaam nam ik de zo 
fel begeerde medaille in ontvangst. Het was een ervaring 
die ik niet had willen missen, maar de 50 km doe ik nooit 
meer. Ik wacht wel 4 jaar tot ik 50 jaar ben. Mag ik om 6 
uur beginnen en hoef ik maar 40 km te wandelen. En tot 
slot, hardlopen is toch veel leuker. Iik ga me maar weer 
voorbereiden op NY, want die mag ik dit jaar weer lopen.

Door:

Dannis van den Berg, fysiotherapeut HRR

De 4-daagse van Nijmegen
Onze fysiotherapeut blijkt een laatbloeier maar 
wel een echte doorbijter

Mensen achter de vereniging
Talent alleen is niet genoeg, je moet ook regelmatig trainen. Maar er zijn meer dingen van belang op deze wereld.

Velen van ons zullen de ervaring hebben dat hun trainer op sommige momenten van vroeger op de club vertelt. Sommigen van hen lijken bij de oprich-
ting zelf geweest te zijn of in elk geval kort na de oprichting lid te zijn geworden. Eén van hen is Pieter de Graaf. 

Gezin, werk, huis opknappen  .... dan maar even niet dat 
heilig moeten. Als een loper op basis van prestaties wil 
doorstromen naar een hogere groep is Pieter daar voor-
stander van. Tenslotte telt dan de gewenste prestatie. Maar 
er kan niet genoeg benadrukt worden, dat naast talent 
ook tijd vooral veel tijd nodig is om regelmatig te kunnen 
trainen. Iedereen stelt zijn eigen prioriteiten. Pieter zijn 

motivatie als trainer is vooral dat hij lopen zelf leuk vindt 
en dát graag overbrengt op anderen. Plus natuurlijk, dat 
ze onder zijn bezielende leiding sneller worden. Dat je 
dat dan ook nog kan doen bij een leuke vereniging als de 
HRR: voor Pieter is er geen leukere vrije tijdsbesteding.

Hij haalt in ons gesprek achteloos een lidmaatschapskaart 
van de HRR uit zijn portemonnee: lid sinds 1986. Hij 
heeft nog met de oprichter van de club, de legendarisch 
Keith Deathridge, gelopen. Natuurlijk is hij niet direct als 
trainer begonnen. Na vijf jaar training onder leiding van 
Hans Hausmans, vroegen ze Pieter om na Hans’ vertrek 
de groep over te nemen. Een behoorlijk snelle groep die 
de halve marathon in 1h 30’ of zelfs sneller liep. Geen 
punt, want Pieter liep zelf ook snel. Ook nu zijn de lop-
ers in Pieters groep behoorlijk snel. De training gaat op 
basis van schema’s die elk steeds op een te lopen wed-
strijd worden toegespitst. Zo wordt momenteel getraind 
voor de 10 km van de Parnassialoop, die overigens bij 
het uitwerken van dit interview geschrapt blijkt te zijn. 
Dat klinkt behoorlijk professioneel: schema’s en doelstel-
lingen. Pieter beaamt dat. Hij heeft in het verleden heel 
veel van Harm Hendriks geleerd. Een man met duidelijke 
en goede inzichten, maar soms iets teveel op prestatieg-
ericht hardlopen gericht. Op basis van zijn ervaring als 
trainer heeft hij formeel dispensatie gekregen van de 
KNAU-opleiding, toen daar de opleiding tot trainer op 
meer onderbouwde leest geschoeid werd. Het aardige 
van de insteek van Pieter is dat hij je heel goed begeleidt 
als je wat wilt bereiken, maar dat hij er alle begrip voor 
dat iemands privé-leven daar minder ruimte voor geeft. 
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kans op regen en windkracht 5) verzamelt een 
stel enthousiastelingen zich bij het clubhuis voor 

de tweede editie. Omdat de CAO van één van onze 
chauffeurs zich verzet tegen een vertrek om 08.00 uur 
- twee dagen vroeg op in het weekend is teveel van het 
goede - vertrekken we even na half negen richting Den 
Oever. De aanblik van het lege landschap in de Noord-
Hollandse polder in combinatie met de donkere lucht en 
druilerige regenbuien maakt ons niet echt enthousiast voor 
de komende inspanning.

Na een laatste pitstop bij een wegrestaurant vlak 
voor de start komen we na anderhalf uur rijden aan 
op de parkeerplaats bij de haven in Den Oever. Daar 
worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de 
uitdaging:clubshirts netjes aan, gordels met waterflesjes 
om, nog een gelletje naar binnen werken en een 
groepsfoto maken.

Befaamd en berucht
Dan is daar de start. Jolanda en Frans zwaaien ons uit 
als we de sluizen bij Den Oever oversteken. In het eerste 
half uur gebeurt wat we vreesden: uit de donkere wolken 
valt een meer dan miezerig regentje. De wind is echter zo 
krachtig dat onze voorkant verrassend genoeg droog blijft 
en de bui na een minuut of tien overwaait. 

Zelf was ik tot deze bewuste zondag pas één maal op de 
Afsluitdijk geweest. Met de auto onderweg naar Friesland. 
De route was net zo enerverend(!) als ik mij de dijk 
herinnerde: een lang, vrijwel recht stuk met aan de ene 
zijde de zeewering richting Waddenzee en aan de andere 
zijde van het fietspad de snelweg en het troosteloze 
IJsselmeer, waar op die dag zelfs geen boot te bekennen 
is.

Geen van deelnemers aan de eerste editie is weer 
van de partij; daaruit blijkt wel dat de Perdijkloop 
niet alleen befaamd, maar ook berucht is. Verrassend 
is wel dat de laatste tijd het aantal dames in onze 
marathontrainingsgroep in de meerderheid is: vier 
vrouwen tegen drie mannen aan de start. Antoinette, 
gericht op de marathon van Groningen in september, had 
zich zoals altijd goed en geconcentreerd voorbereid en 
liet zich niet verleiden tot een voor haar te hoog tempo. 
Nienke en Aleid, in voorbereiding voor Berlijn, allebei 
een beetje zenuwachtig omdat ze nog niet eerder zo’n 
lange afstand hebben gelopen. Myra, traint niet voor een 
marathon, maar wil testen of ze een dergelijke afstand 
aan kan. Eigenlijk vindt hij het te vroeg voor zo’n lange 
duurloop, maar Hein (trainend voor New York) laat zich 

dit buitenkansje niet ontzeggen. En gastloper Rupert, die 
pas dit jaar bij de Culpepper Beach Run voor het eerst 
10 km heeft afgelegd maar serieus in training is voor 
New York. En ikzelf, ik volg gewoon braaf het schema 
van de trainer, en heb me toch weer laten verleiden voor 
het lopen van één van de gezelligste marathons van 
Nederland: Eindhoven.

Karaktervormend
De eerste 15 km lopen we nog redelijk als collectief. 
We worden soms aangemoedigd door toeterende 
automobilisten. Tot onze en haar eigen verrassing komen 
we zelfs Annie, een andere clublid, tegen: wat vallen die 
clubshirts toch goed op. Op iedere grote parkeerplaats 
langs de route, zoals bij het monument van Lely en 
halverwege de dijk, staan onze supporters/verzorgers 
Jolanda en Frans. Uit de achterbak van de auto’s komt 
dan de nodige extra drank en voeding. De inspanningen 
worden op de gevoelige plaat gelegd. En dan snel weer 
verder. 

Het weer valt bij nader inzien enorm mee. Af en toe 
een heel klein buitje, naarmate de dag vordert, breekt 
de zon door en natuurlijk de wind mee, windkracht 5. 
Daartegenover staat het parcours: ‘De weg was recht, de 
weg was lang…’, de tekst van een liedje uit het verleden 
klopt precies. Het eindpunt aan de horizon komt tergend 
langzaam dichterbij. Een aantal van ons laat zich foppen 
door te denken dat de sluizen bij Kornwerderzand het 
eindpunt is om er vervolgens achter te komen dat er dan 
nog 4 km te gaan is… 

Een heuse finish
Jolanda en Frans hebben een heuse finish voorbereid in de 
buurt van motel Zurich. Daar krijgt iedereen een speciale 
medaille (met dank aan Hein) omgehangen. En in de 
inmiddels warme zon wordt ook deze training afgesloten 
op de voor ons gebruikelijke wijze: met koude biertjes, 
zelfs met ieders eigen voorkeur (!) en chips. Moe, maar 
uiterst voldaan aanvaarden we weer de lange reis terug 
naar Den Haag. 

Vanaf deze plaats nog een speciaal woord van dank 
aan Jolanda en Frans zonder wie deze loop nog meer 
karaktervormend zou zijn geweest. Gelet op de frequentie 
van de eerste twee edities zal de derde Perdijkloop 
vermoedelijk in het volgend Olympisch jaar (2012) plaats 
vinden. Noteer het alvast in uw agenda!

Door:

Marty Messerschmidt
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Van Den Oever naar Zurich in 3 uur?!
Tijdens de voorbereiding van een marathon loop je een aantal keren lange afstanden als 
duurtraining. En als het fietspad naar Katwijk de groep niet echt meer kan motiveren, rondje 
Vlietlanden ook wat uitgekauwd is en er in de zomer weinig wedstrijden zijn, dan ga je als trainer op 
zoek naar alternatieven. En zo ontstond dus de in onze groep befaamde “Perdijkloop”: 30 km over de 
Afsluitdijk. Op een druilerige zomerdag was het weer zover.

Regen en wind op de Afsluitdijk, maar de lopers geven 
niet op

Marty Messerschmidt: moe, maar voldaan en mèt 
medaille

Bijzondere loopjes: Val d’heure
Je moet er maar zin in hebben: lopen in de prachtige, maar o zo heuvelachtige Belgische Ardennen. 
Waar de gemiddelde mens in wandeltempo puffend en hijgend naar boven klimt,  drommen talloze 
hardlopers tesamen op de bospaden: hardlopend!

Drie lopers van de club waagden het er ook op – niet voor 
de eerste keer – en togen op 10 augustus naar de Ardennen 
om aldaar in Ham-sur-Heure aan de Val d’heure deel te 
nemen. Een hardloopwedstrijd over een, jawel, lange-
afstandswandelpad, over 20, 36 of 55 kilometer. Herman 
van de Stijl en Hans Terlouw namen deel aan de kortste, 
maar niet minder zware afstand van 20 kilometer. Wegens 
een opspelende blessure moest Herman zich na korte tijd 
al gewonnen geven, maar Hans legde de afstand af in een 
tijd van 1:45 uur. Bas Mullekes had zich voorgenomen 

55 kilometer vol te maken, maar koos uiteindelijk voor 
de middellange afstand van 36 kilometer, nog steeds een 
respectabele afstand en kwam in een tijd van 4:56 uur 
over de streep.

Ik doe het ze zeker niet na.

Door:

Hilde Eugelink

Hans Terlouw bij de start Bas Mullekes (rechts) op weer een heuveltop

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

De route is afwisselend. Soms wat minder boeiend langs de 
snelweg, maar ook door leuke dorpjes. Ook de logistiek is 
goed. Geregeld tijdwaarneming, voldoende drinkposten en 
een ruime uitstalling met allerlei soorten fruit. 

Ik merk dat ik redelijk constant blijf lopen. De hellinkjes die 
af en toe opduiken blijken weinig invloed te hebben op het 
tempo. Ik kan telkens weer aanhaken bij anderen, waaronder 
Alexander, waar ik net bij kom lopen als we zijn trainer/sup-
porter Ed Zijl passeren. Rond de 13 km heb ik een dipje. 
Ik heb dan echter in de gaten dat een PR er vandaag in kan 
zitten. In de buitenwijk van Zaandam schroef ik dus voor 
de laatste anderhalve kilometer het tempo op. Na de laatste 
bocht doemen herinneringen aan de Coolsingel tijdens de 
Rotterdam-marathon op: Drommen enthousiaste mensen 
langs een toch nog lang recht stuk. En waar ik weinig oog 
voor heb omdat de laatste loodjes altijd zwaar wegen. Op 
de klok in de verte zie ik ineens dat die nog in de 1:15 zit. Ik 
pers er nog een inspanning uit en eindig in tijd van 1.16.01. 
Een verbetering van mijn PR met bijna anderhalve minuut! 

Volgend jaar weer
Moe, maar voldaan werk ik de finish-routine af: Drankje, 
medaille, kledingzak (ook hier weer alles exact conform 
de vooraf verstrekte informatie). Ik besluit geen gebruik te 
maken van de pendeldienst terug naar Amsterdam, maar 
direct met de trein naar Den Haag terug te gaan. Bij het 
instappen is het een vreemde gewaarwording: Het aantal 
lopers in de trein dat nog moet starten is in de meerderheid!
Natuurlijk is mijn waarneming gekleurd door het mooie 
weer, mijn eigen prestatie en het feit dat ik geen blessures 
heb opgelopen tijdens dit voor mij inspannende weekend. 
Maar dat neemt niet weg dat ik dit evenement, ondanks de 
grootschaligheid, erg goed georganiseerd en een waar loop-
festijn vond. Een aanrader voor 2009!
 

Door:

Marty Messerschmidt

- Vervolg ‘Dam tot Dam loop’-

Kijk ook eens 
op onze website:

www.hagueroadrunners.nl
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Trainer reist naar onbekende oorden
De reislustige Ronneke Borsboom maakte een rondreis door een aantal voormalige Sovjetrepublieken plus een aangrenzend stukje China. Van Amsterdam 
vloog ze naar Kazachstan, reisde door naar China, Kirgizië, Oezbekistan en Turkmenistan. Landen waar je amper van hebt gehoord, maar die een onver-
getelijke indruk maakten. Ongekende schoonheid en bureaucratie wisselden elkaar af. Van hardlopen is het niet gekomen.

Geografisch half omarmd door Rusland en in 
het oosten grenzend aan China ligt het grote 
Kazachstan. In het uiterste zuidoosten ligt Almaty, 

wat wij kennen als het Alma Ata uit de jaren tachtig. Hier 
bevond zich de snelste schaatsbaan ter wereld, waar heel 
wat wereldrecords zijn gereden. 
Dat de Russische invloeden merkbaar zijn werd meteen 
duidelijk toen een medereiziger bij de douanecontrole in 
z’n kraag werd gegrepen. Zijn visum voor Kazachstan 
bleek drie dagen te laat van kracht te worden. Nee, hij 
moest terug naar huis, terwijl het de bedoeling was ’s 
avonds door te vliegen naar China,waarvoor hij wel een 
geldig visum had. Dit was nog maar de eerste dag op 
Aziatisch grondgebied!

Vlooien en vliegtickets
China verkeerde al in de roes van de Olympische Spelen 
toen de Nederlandse groep daar begin augustus arriveerde. 
Zo waren ze in het stadje Hami waar nauwelijks toeristen 
komen wat het verblijf heel bijzonder maakte. Daar had-
den ze de gelegenheid om een prachtige zonsverduistering 
mee te maken. Na de zonsverduistering stond er een bus-
reis van zeventien uur op het programma om vervolgens 
het vliegtuig naar Kashgar te nemen. Er was maar één 
lokale chauffeur beschikbaar die niet al die tijd achter het 
stuur kon zitten. Wat was raadzaam? De groep besloot de 
rit te onderbreken en onderweg ergens te overnachten. Dit 
werd een kennismaking met een echt Chinees hotel, waar 
westerse toeristen eigenlijk helemaal niet mogen komen. 
Het verschil bleek ‘m vooral te zitten in het vlooiencircus 
en het vieze sanitair. 
Ze arriveerden op tijd op het vliegveld maar de tenaam-
stelling op de tickets bleek niet in orde te zijn. Als je 
Veronica Alida Wilhelmina Borsboom heet, en er staat 
Wilhelmina Borsboom op je ticket, is dat verkeerd. En 
dan moet je een nieuw ticket kopen. Dat gold voor 
ongeveer de hele groep. Met alle pinpassen bij elkaar 
konden ze aan voldoende contant geld komen en kon het 
vliegtuig uiteindelijk vertrekken. Op naar Kashgar.

Oeigoeren
Kashgar is enerzijds een moderne stad maar anderzijds 
wordt het beeld bepaald door oude, houten ezelkarren en 
traditionele gewaden. Op de zondagsmarkt bieden kleur-
rijke mensen hun waren aan: prachtige contrasten tussen 
middeleeuws geklede verkopers en de moderne appa-
ratuur die ze te koop aanbieden.
Kashgar ligt midden in het gebied van de Oeigoeren. Het 
rommelde daar en het was duidelijk dat je geen kritische 
vragen moest stellen. Zo bracht je niemand in moeilijkh-
eden. ‘Wij zijn vrij in een kooi’, verwoordde een Oeigoer 
van de zomer aan Paul Rosenmöller de situatie, toen hij 
een documentaire maakte. 
Geluk hadden de reizigers bij het verlaten van het land, ze 
konden er nog net uit, nadat er een aanslag met dodelijke 
afloop op – jawel – joggende agenten in Kashgar was 
gepleegd. De volgende dag was de grens gesloten, ook 
voor mensen die het land uitwilden. 

Kirgizië
Een prachtig berggebied, ongeveer 3.000 meter hoog, 
ruig, met veel paarden en alpenbloemen zoals edelweiss, 
dat is Kirgizië. Voor Ronneke die van bergen en bloemen 
houdt, was dit een waar lustoord.  
De bevolking telt veel nomadenfamilies of ze wonen in 
kleine bergdorpen. De gastvrijheid spatte er vanaf toen het 
reisgezelschap bij mensen thuis overnachtte. ’s Ochtends 
wachtte hen een verrukkelijk ontbijt met pannenkoeken, 
yoghurt en honing. Dat was een luxe want in China stond 
er driemaal per dag rijsttafel op het menu. Met behulp van 
de Wat en hoe taalgids Russisch slaagden Ronneke en 
haar gastheer erin enigszins te converseren.
Een schrijnend voorbeeld van slechte toestanden toonde 
een op hol geslagen paard aan. Een – Kirgizische – vrouw 
wist het dolle paard tegen te houden, maar brak daarbij 
haar arm. Ze moest naar het ziekenhuis, maar niemand 
van haar dorpsgenoten wilde haar brengen. Best mooie 
auto’s voor de deur maar geen animo om een helpende 
hand te bieden. Pas toen de ‘rijke’ toeristen met geld over 
de brug kwamen, stonden de chauffeurs in de rij om de 

heldhaftige vrouw naar het ziekenhuis te brengen. Is dit 
nu ‘survival of the fittest’?

Letters herkennen
Oezbekistan – de volgende halte – was het land dat het 
meest naar het westen lonkte. Dat merkte je bijvoorbeeld 
aan het gebruik van het Latijnse schrift in plaats van het 
cyrillische. Voor een Nederlander is dat een veradem-
ing. Het lonken blijft wel beperkt tot de jonge generatie. 
Ouderen verlangen terug naar de tijd van Brezhnev, toen 
alles beter was.
Ook staat Oezbekistan hoog op de top zoveel van interes-
sante vakantielanden bij Zuid-Europese toeristen. Dat kon 
je merken in Samarkand, de prachtige stad met wereldbe-
roemde moskeeën die van top tot teen zijn bekleed met 
kleurrijk tegelwerk.

Türkmenbasji
De voormalig Turkmeens leider is weliswaar overleden 
maar is als een gouden standbeeld van twaalf meter 
hoog prominent aanwezig in de Turkmeense hoofdstad 
Asjgabat. Deze Türkmenbasji – Vader van alle Turkmenen 
– zoals hij zich liet noemen, heerste jarenlang als een 
megalomaan despoot over het woestijnland. Marmeren 
regeringsgebouwen gelegen aan marmeren straten, palei-
zen en veel meer monumenten die de excentrieke presi-
dent heeft laten bouwen, bepalen het beeld. En verder 
niets dan zand. 
De woestijn bood veel mogelijkheden kennis te maken 
met het Turkmeense nomadische leven. Zo sliep je daar in 
een yurt, een nomadisch onderkomen.
Van de woestijn ging de reis weer terug naar 
Leidscheveen. 

Door:
Ronneke Borsboom en Heleen Wagenaar 

• bouwkundig advies
• complete verbouwingen
• kozijnen en gevelreparatie

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

Silva geeft les op Texel

De kans krijgen een hardlooptraining van een 
marathonlegende mee te maken: Dat laat je niet 
zo maar aan je voorbij gaan. Trainer Ed Zijl, die 
Texel geregeld bezoekt, stuitte bij toeval op een 
berichtje in de plaatstelijke krant daar en sloot 
zich bij de vele belangstellenden aan.

Ieder jaar ben ik in mijn vakantie op Texel te vinden en 
daar doe ik dan ook af en toe mee met de strandloopjes 
of duincrossen. In de plaatselijke krant las ik dat Germa 
Silva, de Mexicaan die in 1994 en 1995 de marathon van 
New York won, een clinic zou geven en deze heb ik dus 
ook gevolgd. Als echtgenoot van oud-Texelse Miranda is 
hij geregeld op het eiland Texel te vinden.

Zo onderwierp ik mij op een regenachtige zaterdagoch-
tend 19 juli met een groep atleten van AV-Texel aan een 
training van Germa Silva. Na een warming-up mee nam 
hij zijn pupillen naar het duingebied richting het strand.
 
Daar aangekomen hebben we eerst ongeveer 10 minu-
ten ingelopen in de bossen en vervolgens loopscholing 
gedaan. Verdeeld over 3 groepen moesten we acht, tien of 
twaalf keer tegen de heuvel op sprinten waarbij we iedere 
keer een iets snellere tijd moesten realiseren. Daarna heb-
ben we ongeveer 10 minuten uitgelopen en geen oefenin-
gen meer gedaan na afloop.

Silva gaf ons enkele tips mee, die ik uiteraard uit ga pro-
beren bij de groep waar ik zelf training aan geef. Al met al 
was het een hele leuke ervaring !

Door:

Ed Zijl

Germa Silva en Ed Zijl

** HRR Trainingsweekend op Texel! **
Reserveer alvast de data 6, 7 en 8 februari 2009

Kijk ook eens 
op onze website:

www.hagueroadrunners.nl
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Leiden Marathon
Op zondag 18 mei deed ik mee aan de 10 kilometer-
loop tijdens de Leiden Marathon met in mijn achter-
hoofd het idee dat ik dan met een goed gevoel een 
week later kon helpen bij de Royal Ten. De wedstrijd 
ging goed ondanks het warme weer. Helaas werd ik 
wel door Brigit ingehaald; daar had ik geen antwoord 
op! Mijn streeftijd was om in ieder geval sneller te 
zijn dan mijn leeftijd en dat lukte met een eindtijd van 
49.50. Vijf weken later kreeg ik tot mijn grote verrass-
ing een envelop van de stichting Leiden Marathon met 
een VVV-bon. Ik was 1e geworden bij de categorie V45! 

Terschelling
Enkele weken later tijdens mijn vakantie op Op 
Terschelling liepen Erik, mijn zoon, en ik samen een 
wedstrijd. Op het laatste moment koos ik ook voor de 6,7 
km. De hele dag had het hard geregend maar al tijdens het  
inlopen werd het gelukkig droog. Samen met je zoon aan 
de start staan is al heel bijzonder, maar samen de wed-
strijd winnen is helemaal super!!! 

Tijdens de wedstrijd stond ik nog een keer stil, omdat 
ik twijfelde welke kant ik uit moest. Achteraf had Erik 
daar ook gestaan. Ik had nooit verwacht te zullen winnen, 
samen, zo gaaf! Ik voelde me zo trots. Vlak voor de fin-
ish hoorde ik van Mart, mijn man, dat ik 1e vrouw was. 
Erik liep een tijd van 25.20 en ik een tijd van 32.42. We 
hebben allebei nu eenzelfde beker.
 
De volgende avond, na de wedstrijd, ging ik in mijn 
t-shirt van de hardloopwedstrijd naar een optreden van 
Hessel. In de pauze maakte hij een praatje over de wed-
strijd. Vervolgens werd ik later op het podium geroepen 
en ontving ik een kruikje eilanderlikeurtje. Er werd er op 
me getoast. Wel bijzonder hoor!

Door: 

Annie van Heiningen   

Annie in actie!
Annie van Heiningen is een bekende verschijning op de club en geldt als één van de meer 
competatieve lopers onder de vrouwen. Ook in haar vakantie is Annie niet van het lopen te 
weerhouden. Hier een verslag van twee wedstrijden.

Vooraf had Yvonne geld ingezameld om Jacques 
een mand met flesjes wijn aan te bieden (van zijn 
nieuwe groep en de groep van Henk). Barbara 

die de maaltijd had verzorgd, kreeg een bos bloemen. 
Van zijn oude loopgroep kreeg de jarige een boek over 
muziek in en om Den Haag vanaf het ontstaan van de 
stad tot nu. En er waren nog meer flessen wijn van andere 
feestgangers. 

Jacques memoreerde nog even zijn overstap van zijn oude 
groep – waar hij vele jaren training aan heeft gegeven 
– naar de nieuwe groep. Die beslissing was best wel moe-
ilijk, maar bij de nieuwe groep vindt hij de sfeer ook heel 
goed, net als bij de vorige. 

Dankzij de uitstekende kookkunsten van Barbara die twee 
dagen in de keuken heeft gestaan, met hulp van Debbie, 
Inge, Janneke en Angelique, konden we genieten van een 

heerlijk Indiaas buffet en toetje. Daarna swingen op muz-
iek – hadden Joop en Marieke meegebracht – tot in de late 
uurtjes. De feestgangers deden zeer enthousiast mee.
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EDit loopje vond bovendien plaats in de natuurlijke 
habitat van Henk Mullekes; België. Het land van 
friet en Triple bij de finish, het land waar geen 

kilometer vlak is en lopen op verharde wegen voor watjes. 

Dit keer hadden we ons voorgenomen om de juiste 
volgorde aan te houden: eerst lopen, dan drinken. Op de 
zaterdagavond in omgebouwde schuur annex dorpskroeg 
klopten we onszelf na drie biertjes dan ook op de borst dat 
we zo verstandig waren en naar bed gingen. Not. Zo ging 
het dus niet. We zaten weer gewoon tot 2 uur door te drinken 
van het bier dat iedere keer als vanzelf werd aangevuld. 

De uitslag de volgende dag zei dan ook meer over het 
loopdrinkvermogen dan over de atletische capaciteiten: Jaap 
1, Henk 2, Pascal 3, Floris 4. In het kader van de discussie 
over het al dan niet lopen in clubtenue, bijgevoegde foto 
toont aan dat wij zelfs in het uiterste puntje van Belgie de 
eer van The Hague Road Runners hoog houden. Na deze 
trainingsloop konden we ons weer volledig richten op ons 
eigenlijke doel: ringtones downloaden op het mobieltje van 
Ineke.

Door:

Floris Kneefel

Jacques geniet er zichtbaar van

Verjaardagsfeestje JacquesMirwart Marathon
13 september heeft Jacques een verlaat verjaardagsfeestje (hij was 9 juli jarig) gegeven, voor leden 
van zijn oude en nieuwe loopgroep en de loopgroep van Henk Hoogeveen.

Mirwart, 14 september, halve marathon, weer zo'n loopje waar het moeilijk is om NIET in de prijzen 
te vallen. Verslag van Floris Kneefel.

Runner gewonnen?
De trekking van de Runners is dit keer gedaan door 
de meest betrouwbare man die voorhanden was, nl:  
Jos de Waardt van Mebin, waar hij al 40 jaar zijn hart 
en ziel aan heeft verpand.

20 euro:
G van Hunen

10 euro;
Peter Groen
Liesbeth
Frans Martens
Leendert Remmelik
Martie Taal
Ron v/d Heuvel??

5 euro:
Ineke Schnitzler
Theo van Veen
Jacqueline
P de Oud, of zoiets

Door:

Ruud van Groeningen

De heren in clubtenue

Heleen Wagenaar is de naam. Toen de redactie een 
nieuwe *ster zocht, heb ik me meteen aangemeld. 
Het lijkt me interessant aan de clubkrant mee te 

werken. Ik schrijf graag en heb enige ervaring met redac-
tioneel werk. 
Vijf jaar ben ik lid van de HRR en ben - behalve regel-
matig trainen - niet zo actief geweest. Daarom wordt het 
hoog tijd dat ik iets voor de club ga doen.
Trainen doe ik bij Ronneke Borsboom en Conditio. Ik 
loop graag tien kilometer in wedstrijdjes, zo heb ik al twee 
keer het Zorg en Zekerheid Circuit afgelegd. In september 
waag ik me voor het eerst aan de Dam tot Damloop.

Door:

Heleen Wagenaar

Aangenaam kennis te maken
Een nieuw redactielid stel zich voor

Heleen Wagenaar bereidt zich voor
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Jantje huilt, Jantje lacht. Dat is zo ongeveer hoe een 
Nederlandse zomer verloopt. De ene week vallen de mus-
sen van het dak en de andere week worden ze via de dak-
goot zo het putje in gespoeld. Zullen we daarom nog maar 
zo weinig mussen in de steden zien?
Tegenwoordig zijn het alleen nog maar halsbandparkieten, 
meeuwen en ganzen in diverse exotische uitvoeringen die 
het Haagse stadsbeeld bepalen. Om over duiven maar te 
zwijgen!
Misschien moet de Van Dale, afdeling spreekwoorden, 
hier maar op worden aangepast om de mus te ontlasten; 
‘de halsbandparkieten vallen van het dak’ of ‘blij zijn met 
een dode nijlgans’... Dat herstelt mogelijk het ecologische 
evenwicht in het luchtruim zodat de mus ook weer veel-
tallig in het rond kan dartelen.
Waar ik wel weer vrolijk van word als ik tijdens het rond-
rennen mijn blik hemelwaarts richt, zijn de aantallen ooi-
evaars en buizerds, die zich door het van fijnstof en CO2 
doortrokken zwerk heen worstelen.
Zo’n paartje ooievaars al klepperend op hun nest (for-

maatje villa, ga eens in Marlot kijken) biedt toch altijd 
weer een vertederende aanblik. Blijkbaar doen die het 
dan wel weer goed op een dieet van parkieten en grauwe 
ganzen.
Ook het gerikketik van met bomen ruziënde bonte en 
groene spechten is weer overal te horen en behalve horen 
kun je ze, als je oplet, ook regelmatig van boom naar 
boom zien fladderen.
Verder is de ‘Garrulus glandarius’ natuurlijk een veelge-
ziene verschijning. Deze boswachter zorgt ervoor dat op 
diverse plekken in het bos keurig een eikeltje de grond 
in gaat als appeltje voor de dorst in barre wintertijden. 
Vergeet hij zo’n plek achteraf te visiteren dan resulteert 
dat dus in een mooie nieuwe eik. En voor de leken onder 
ons, ik heb het hier natuurlijk over de Vlaamse gaai (han-
dig toch, dat Wikipedia...!)

Zo kun je tijdens het lopen dus volop genieten van alles 
wat er om je heen groeit en bloeit.
Ook zoogdiertechnisch gesproken, valt er in de ons beken-

de parken Meijendel, Clingendael en het Haagse bos veel 
te zien. Reeën, Reintje de Vos en dit jaar gelukkig ook 
weer veel konijnen kruisen onze wandel- cq. hardloop-
paden regelmatig.
Verder las ik dat wasberen vanuit het zuiden aan een 
opmars bezig zijn. In de Ardennen zijn ze al volop te 
vinden dus nog even en ze kunnen zich tegoed doen aan 
oer-Hollandse halsbandparkieteieren.
Op amfibisch gebied is het ieder jaar altijd weer opletten 
waar je je onderdanen neerzet. Padden ter grootte van een 
vingertop huppelen her en der over paden en verdwijnen 
als je niet oplet al gauw onder een maatje 42 ASICS.

En laat ik het eens over fietspaden hebben. Want een beet-
je hardloper springt ook graag op zijn stalen, aluminium 
of carbon ros om wat kilometers te maken.
Op de club verzamelen geregeld in strak polyester pak 
getooide dames en heren op moeilijk lopende schoenen. 
Dat zijn van die fietsschoenen waarbij je, voordat je in de 
remmen knijpt, eerst moet gaan nadenken anders val je op 

gegeven moment om. Ze doen dan gezamenlijk via het 
nieuwe ‘fietspad10’ een ‘rondje Noordwijk’.
Ooit hadden we op de club voor deze vreemde vogels een 
op maatpak gesneden wedstrijdje, run-bike-run geheten. 
Dit evenement is echter helaas een aantal jaren terug 
samen met de mussen door het putje gespoeld.

Een ander evenement dat wel een enorme groei door-
maakt, is de jaarlijkse barbecue. De reeënstand in 
Meijendel is hierdoor weer teruggebracht naar verant-
woorde proporties en de Clingendaelse nijlganspoten 
waren voortreffelijk bereid en vlogen de pan uit.
Met dank aan Rob Krahmer, Nico Trotsenburg en hun 
fantastische groep vrijwilligers. Petje af namens wat vol-
gens mij meer dan 100 welwillende eters waren. Iedereen 
blij met wat men voorgeschoteld kreeg en dat was aller-
minst een dooie mus te noemen!

Tot dwaals!

DWALER

Loopdwalen

Nieuwe leden
Na enige nummers afwezigheid pakken we 
de draad weer op met het verwelkomen
van onze nieuwe leden

Ulla de Wreede Rijswijk
Anne-Laure Courbes Den Haag
Wouter Kanselaar Den Haag
Marije Tiggelman Den Haag
Floriaan van Prooijen Den Haag
Nienke Betlem Den Haag
Rob van Son Den Haag
Nancy Visser Voorburg
Paul Vierhout Den Haag
Sattira van den Bergh Zoetermeer
Patty Kuiper Den Haag
Yvette van Wijk Wassenaar
Marjolein Borsboom Den Haag
Ellen de Jonge Den Haag
Karin Brouwer Den Haag
Emihe Chen Rijswijk
Boris ter Bals Den Haag
Richard Bosma Den Haag
Karen van Gessel Den Haag
Marian Dobbe-Kluijtmans Voorburg
Max Blezer Voorburg
Marie-Laure Orr Den Haag
Edith Voskamp Den Haag
Veerle Rypma Delft
Eric Voskamp Den Haag
Lisa Romijn Voorburg
Barbara van Gessel Den Haag
Mariette Massault Den Haag
Maaike Oliemans Voorburg
Peter Murphy Den Haag
Sabine Frehen Rhoon
Anaelma Zwaagstra Den Haag
Gerard van Maanen  Leidschendam
Chantal Craandijk Leidschendam
Sandra Craandijk Leiden
Wilfried Hoogerwerf Wateringen
Alexandra Coli Nootdorp
Darius Bargi Den Haag
Sandra Duijser Den Haag
Michel van der Walt Den Haag

Berichtje van een 
stoppende trainer

Het bestuur, de TC de trainers en mijn eigen 
loopgroep natuurlijk, weten waarom ik al zestien 
maanden geen training geef. Anderen zullen 
zich misschien afvragen waarom zij die ene 
trainer uit de trainersgalerij niet meer zien. Om 
indianenverhalen te voorkomen kan ik hier mooi 
even kwijt wat er met mij aan de hand is.

Een half jaar pijnklachten en onderzoeken brachten in 
2006 bij mij een goedaardige tumor in de buikholte aan het 
licht. Deze werd bestreden met Prednison. Ik bleef vrolijk, 
maar wel wat rustiger, hardlopen om de spiermassa nog 
enigszins op peil te houden. Aanhoudende pijn en weer 
een MRI-scan en weer een biopsie gaven op 6 juni 
2007 een andere diagnose. Het bleek toch (zo zei de arts 
letterlijk) een kwaadaardige, agressieve en ongeneeslijke 
tumor. Wij zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. In 
de Daniel den Hoed kliniek heb ik inmiddels een zware 
chemokuur en daarna bestralingen met de “Cyberknife” 
ondergaan. Diverse CT-scans hebben nu aangetoond dat 
de tumor stabiel is en zelfs kleiner wordt. Helaas is door 
de late diagnose een wervel aangetast waardoor ik niet 
(zeg nooit nooit) meer zal kunnen hardlopen.

Ik wil iedereen bedanken voor de fijne tijd die ik eerst als 
loper en later als trainer heb mogen beleven. Ik zal zeker 
nog wel eens in het clubhuis verschijnen. Allereerst wil 
ik nu mijn lichaam in een betere conditie gaan brengen. 
Bestuur en TC, trainers en mijn loopgroep wil ik hierbij 
nogmaals laten weten dat belangstelling en medeleven mij 
heel veel goed hebben gedaan.

Tot ziens,

Pe(t)er Leegstra. 

‘Peter Leegstra, beter bekend als Peer’

Water en duinen, klinkt als……
Antoinette Jans is lid van de Algemene Waterschapspartij Delfland. Zij stelt zich kandidaat voor het 
bestuur van het Waterschap Delfland. Waterbeheer en een goede kwaliteit van water zijn uitermate 
belangrijk.  Ook voor de loopsport, want water en onze geliefde duinen……  

Water en duinen…. Klinkt als….. Water en vuur. De duinen 
beschermen ons tégen het water. Ze zijn onderdeel van 
de kustbescherming. Ook wij, in Den Haag, Wassenaar, 
Voorburg, Leidschendam, Rijswijk, krijgen natte voeten 
wanneer de duinen doorbreken. Op Scheveningen hebben 
ze direct te maken met de aanpassingen in waterkering. 
Maar ook op andere plekken.
Wij, hardlopers, denken alles van de duinen te weten. We 
lopen daar immers altijd, tenminste, als het kan. In de winter 
niet, natuurlijk. Dan is het ’s avonds te donker. Donker in de 
duinen hoort. Zoals de natuur ook hoort in de duinen.
De duinen worden ook steeds meer teruggegeven aan de 
natuur. Dat zien we op verschillende plaatsen. De Kleine 
Ganzenhoek, waar prehistorische runderen lopen. Maar ook 
de duinpannen richting Katwijk. Het hele stuk gaat over 
fietspaden. Die hebben al aardig wat gemopper in onze 
loopgroep opgeleverd. 
Maar ja, een van de pluspunten van die klinkers is dat 
het asfalt verwijderd is, jawel, téérhoudend asfalt. 
Teerhoudend asfalt beval concentraties aan o.a. PAK’s, 
koolwaterstoffen, is slecht voor het grondwater. En het 
grondwater, dat is de basis voor onze watervoorziening. 

Antoinette Jans bij een Veenmolen









Nu valt water onder verschillende instanties: rijksoverheid, 
waterbedrijven, provincies, gemeenten, en, last but not least, 
waterschappen. 
Een waterschap zorgt ervoor dat de dijken en de 
waterkering onderhouden worden, het oppervlaktewater 
gezuiverd wordt en dat inwoners droge voeten houden.
Heel vroeger had elk gebied, hoe klein ook, dat omringd 
was door een dijk, een eigen dijkgraaf die de dijken 
inspecteerde. Nu zijn er nog 17. Bij ons is dat Delfland. De 
grens met Rijnland loopt dwars door het terrein van onze 
buren, de golfvereniging Duinzigt heen. Daar hebben ze 
twee verschillende waterstanden. Hoog tijd dat dit op elkaar 
afgestemd wordt. 
In november dit jaar zijn de waterschapsverkiezingen. Voor 
het eerst wordt nu met een lijstenstelsel gewerkt. Daar staan 
gevestigde politieke partijen op, maar ook nieuwkomers, 
vaak lokaal georiënteerd. Een van die nieuwkomers is de 
Algemene Waterschapspartij, die landelijk werkt en daarmee 
een groot reservoir aan deskundigen heeft op alle disciplines 
die er toe doen. De Algemene Waterschapspartij Delfland 
is niet politiek gebonden. De partij is onafhankelijk. 
Waterbeheer en waterkwaliteit zijn te belangrijk om maar 
vanuit één politieke ideologie of belangengroep bezien te 
worden. Alle belangen moeten afgewogen worden, dat kan 
alleen een onafhankelijke partij. Onze drie speerpunten zijn: 
duurzaam en veilig, voor de juiste prijs. Niet in de laatste 
plaats door het belang van een goed waterbeheer voor onze 
loopsport ben ik lid van de Algemene Waterschapspartij. 
Want water en duinen, die horen bij elkaar!! Letterlijk en 
figuurlijk. En ik wil bijdragen aan een gezonde financiële 
huishouding van het Waterschap. Dat kunnen jullie, zoals 
bekend, wel aan mij overlaten. Maar voor het zover is, heb 
ik heel wat voorkeursstemmen stemmen nodig, als duwtje 
in de rug om hoog op de lijst te komen. De volgorde wordt 
immers pas definitief ná de verkiezingen! 

Door:

Antoinette Jans

Over huismussen en vreemde vogels
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Hemd van ’t lijf
Trainer Ed Reinicke presenteert met zijn groep Ed’s kledinglijn

Wie bij The Hague Roadrunners traint, is vast 
en zeker wel eens een opvallend goed en 
uniform geklede groep hardlopers tegenge-

komen: dit moet Ed Reinicke met zijn team geweest 
zijn. 

Dit team heeft iets heel speciaals doordat iedere loper 
dezelfde trainingskleding draagt. En dat is een ander gez-
icht dan de kakelbonte samenstelling die een groep nor-
maal gesproken heeft.
En het is een mooi gezicht – heren in het blauw, dames in 
het paars – rennend door de duinen.

ERG
Wat bracht die lopers ertoe in deze kleding te gaan trainen? 
‘Dat zijn efficiencyredenen’, zegt de trainer. ‘Gezamenlijk 

inkopen is goedkoper en verder is het gewone trainingskl-
eding, een running tight, een shirt en een jackie.’ 
‘De kleding is allemaal democratisch uitgekozen’, voegt 
Nol Overvliet toe.
Opvallend is het logo op de shirts met de letters ERG. Dit 
staat voor Ed’s Running Group. ‘Wat ERG hè’, voegt de 
groep er onmiddellijk aan toe na dit ontwapenende feit.
Trots is de groep zeker op Ed’s kledinglijn. Het heeft wel 
iets om met dertig lopers in dezelfde kleding te trainen. 
Het valt op en is uniek bij de HRR. 

De kledinglijn blijft overigens beperkt tot trainingen, bij 
wedstrijden dragen de lopers herkenbare HRR-kleding. 

Door:

Heleen Wagenaar 

Foto 20: Je ziet ’t niet, maar ze zijn allemaal in ’t blauw

Zier Running winnaar van 
de Gulden Ooievaar 2008 
Zier Running, de bekende hardloopwinkel  aan de Laan van Meerdervoort, is één van winnaars van 
de Gulden Ooievaar 2008. Deze Haagse prijs voor sportsponsoren wordt jaarlijks uitgereikt aan een 
bedrijf dat zich heeft ingezet voor de Haagse sport en maatschappij. De gemeentelijke prijs bestaat al 
20 jaar, maar kent dit jaar voor het eerst een nieuw concept.  

Via de website guldenooievaar.nl kon het publiek 
stemmen op verschillende kandidaten die in het afgelopen 
jaar zich actief hadden ingezet voor de Haagse sport. 
Uiteindelijk wisten zowel Zier Running, AJ Sports Den 
Haag als Siemens Nederland de befaamde sportsponsor-
prijs in de wacht te slepen. De prijs werd eind augustus 
uitgereikt door de Haagse wethouder voor Sport, Sander 
Dekker.
  
Zier Running heeft in de categorie ‘Sportsponsor 
Individueel’ de prijs verdiend voor de sponsoring van 
de visueel gehandicapt marathonloper Peter Dijcks. 
Peter heeft een PR van 2:51,30! Het publiek wees Zier 
Running met 68% van de stemmen overtuigend aan als 
winnaar. Overige genomineerden waren Diagnostisch C 
entrum Haaglanden voor sponsoring van judoka Carola 
Uilenhoed en Autolease Haaglanden voor sponsoring van 
golfer Xavier Ruiz Fonhof. 

Zier Running is opgezet door een lid van de Hague Road 
Runners, Zier Schaap. Enkele jaren geleden is de winkel 
overgenomen door John Heemskerk. 

Bron:
Persbericht Zier Running

In de feestcommissie wordt elk jaargetijde nagedacht 
over een te houden feest. Dit keer werd gekozen voor 
het midzomernachtfeest, maar dan is de datum ook op 

midzomernacht en dat is….21 juni.
“Ja, maar dan is er misschien wel voetbal” zei een com-
missie lid met visie. “O, dat voetballen zal wel meeval-
len”, was de uitspraak van het vrouwelijke gedeelte van 
de commissie. Vrouwen en voetballen hè, “ze zullen wel 
niet zo ver komen” en meer van deze.
Door de soepele geest van de vrouwen werd het feest 
gepland op 21 juni.
Marijke regelde een band, Willem een tent en een podium 
en Marike deed ook iets, maar dat weten we niet meer, 
maar het zal ook wel iets geweest zijn.

Maar wat gebeurde er, dat fucking Nederlandse elftal 
speelt voor de verandering drie wedstrijden goed en moet 
spelen op de dag van het feest. En nu maar hopen dat die 
sportfanaten naar het clubfeest willen komen.
Er wordt een scherm gehuurd en nu maar afwachten…
De band zou wachten met spelen tot de voetbalwedstrijd 
afgelopen was. Nou, we hebben genoten! Wat een afgang. 
We hadden beter niet kunnen kijken. Gelukkig waren er 
nog redelijk wat mensen over gebleven na de voetbalwed-
strijd, maar een ieder was in een mineur stemming.

Verrassing 
De Scandals begonnen met spelen en de dansvloer 
stroomde vol. Wat een feest. Iedereen danste en zong.
En als klap op de vuurpijl verraste Cary, de zanger/mond-
harmonica speler ons op een zelf gecomponeerd clu-
blied. Iedereen werd wild. De haren gingen los, mensen 
sprongen in elkaar in de armen, gekkenhuis! 

Dit werd er gezongen:

Runnen net als rennen

Hague Road Runners kunnen rennen

Kilometers lang
Je kan ze goed herkennen
Lopen in snelle gang
Het zijn de Haagse runners
Rennen als de wind
Trappelen bij het startschot
Als de hardloopwedstrijd begint
The Hague Road Runners

The Hague Road Runners
De hazen van den Haag

Hoe krijg je je conditie 
Hoe word je het beste fit
Hoe kan je beter rennen
Dat er progressie in zit
Trainen trainen trainen
Het ultieme doel
De eindstreep te passeren
Met een supergaaf gevoel
The Hague Road Runners
The Hague Road Runners
De hazen van den Haag

’s Morgens word je wakker
Het is de speciale dag
Dat je je looptalenten 
In een wedstrijd testen mag
Voor de start een beetje spanning
Een goede warming up
Vertrouwen in je trainer
Hague Runners een super club
The Hague Road Runners
The Hague Road Runners
De hazen van Den Haag

Dan ook nog een weekend
Training op niveau
Domburg of all places
Lopen als een pro
Het toppunt van de training
Een waanzinnig glitterfeest
Nog nooit was er iemand
Zo snel naar de bar en terug geweest
The Hague Road Runners
The Hague Road Runners
De hazen van den Haag

Soms kan je pas geloven
Als je er echt bent
Tussen al die lopers
Van de Royal Ten
Gaaf te kunnen meten
Met atleten in de dop
Rennen met The Hague Road Runners
Die loopkick houdt never nooit op
The Hague Road Runners
The Hague Road Runners
De hazen van den Haag

(Cary & The Scandals 2008)

Al met al, ondanks dat heel veel mensen niet zijn geko-
men, is het een geweldig feest geworden en nu maar weer 
op naar het volgende feest.

Door:

de feestcommissie

The Scandals

 Midzomernacht
Een gekkenhuis was het op het midzomernachtfeest. De feestcommissie doet verslag.
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10 DIVERSEN

1500 m baan:
•	 Marty	Messerschmidt	liep	op	26	juni	de	1500	meter	op	de	baan	in	Naaldwijk.	Met	een	tijd	van	0:05:35,5	komt	

hij op plaats 4 in de categorie M45.

•	 Jolanda	Messerschmidt	liep	op	26	juni	eveneens	de	1500	meter	op	de	baan	in	Naaldwijk.en	komt	met	haar	tijd	
van 0:07:58,4 op plaats 5 in de categorie V40.

3000 m baan:
•	 Marty	Messerschmidt	liep	ook	op	10	juli	op	de	baan	in	Naaldwijk.	Ditmaal	de	3000	meter,	die	hij	aflegde	in	

0:12:00,0. Deze tijd is goed voor plaats 4 achter Ton Toet (0:10:12,9) in de categorie M45. Joop de Gier, die op 
16 mei 2002 in Naaldwijk 0:13:06,5 liet noteren, komt nu op plaats 5.

5 km timetrial:
•	 Merijn	 Bronsgeest	 liep	 op	 25	 augustus	 de	 timetrial	 over	 het	 nieuwe	 parcours	 om	 het	 Nettenboeterveld	 in	

0:20:30. In de categorie VSE komt zij met deze prestatie op positie 4. Hester van Leeuwen, die op 27 augustus 
2001 0:20:52 liet noteren, verdwijnt nu uit de vitrine.

•	 Corrie	Herps-Plug	verbeterde	op	25	augustus	haar	persoonlijk	record	op	de	timetrial	met	ruim	een	halve	minuut	
en liet 0:29:26 noteren. Hiermee prijkt zij bovenaan in de vitrine in de categorie V75.

•	 Martin	Taal	verbeterde	op	25	augustus	ook	zijn	pr.	Met	0:34:07	blijft	hij	op	plaats	5	staan	in	de	categorie	M70.

•	 Dick	van	Es	 liep	de	 timetrial	op	25	augustus	ruim	1	minuut	sneller	dan	op	31	maart.	Met	0:23:09	komt	hij	
met een verschil van slechts 1 seconde op plaats 3, net voor Piet Meinders, die op 13 mei 2002 de  timetrial in 
0:23:10 liep.

10 km weg:
•	 Corrie	Herps-Plug	liep	de	10	km	tijdens	de	Royal	Ten	op	10	juni	in	1:02:24.	Zij	is	het	eerste	HRR-lid	dat	deze	

afstand in de categorie V75 loopt, zodat ze hier op plaats 1 in de vitrine komt.

25 km weg:
•	 Jacques	Merx	liep	op	20	juli	in	Roelofarendsveen	de	25	km	in	2:04:45.	Met	deze	prestatie	komt	hij	in	de	cat-

egorie M55 op plaats 1, voor Bas Mullekes en Ed Zijl.

30 km weg:
•	 Dick	 van	 Es	 liep	 ook	 in	 Roelofarendsveen,	 maar	 hij	 liep	 op	 17	 augustus	 30	 km.	 Zijn	 tijd	 was	 2:45:03.	

Aangezien Dick de eerste Roadrunner is die in de categorie M65 een 30 km loopt staat hij in deze categorie 
bovenaan in de vitrine.

Door:

Izaak Luteijn

Wijzigingen in de vitrine met de besten aller tijden
Hoewel het aantal wedstrijden in de vakantietijd wat minder is, werd er de afgelopen maanden toch een aantal prestaties geleverd door HRR-leden, die in aanmerking komen voor een vermelding in de vitrine.

Waarom doet het Diabetes Fonds dit? 
Zij maakt zich sterk om diabetes en complicaties te 
voorkomen en te genezen. 
Daarbij hoort ook voorlichting over een gezonde leven-
sstijl. 
Het Diabetes Fonds zamelt geld in voor wetenschappelijk 
onderzoek en voorlichting, want elke oplossing begint 
met onderzoek. Dus, hoe meer onderzoek het Diabetes 
Fonds financiert hoe meer stappen we zetten in de strijd 
tegen diabetes. 

Waarom doet Tempo-Team dit? 
Tempo-Team (voorheen Vedior) is al jaren actief voor het 
Diabetes Fonds, omdat ze diabetes ziet als een bedreiging 
voor de beschikbare arbeidskrachten. Zij heeft het ini-
tiatief van 2 medewerkers, Menno en Helma (zij loopt bij 
Pieter de Graaf) onvoorwaardelijk gesteund en gezegd alle 
kosten voor dit project te dragen. 

Waarom dit artikel in het clubblad? 
We staan als organisatoren achter ons project en vragen 
er graag aandacht voor. Dus: doe mee, sponsor ons! En 
vraag anderen dat ook te doen. Kijk op www.geefsa-
men.nl/runforlive of www.runforlive.hyves.nl . 
Wil je op de hoogte gehouden worden van onze vorder-
ingen voor de Marathon, dan kun je je abonneren op de 
nieuwsbrief door een mail te sturen aan helma.van.
den.berg@tempo-team.nl 
of heb je een vraag: bel Helma op 06 12963040, ze traint 
op maandag en zaterdag bij Pieter.

Door:

Helma van den Berg

Over welk project praten we? Runforlive, oftew-
el de trainingen van het Tempo Diabetes Talent 
Team. Zo’n veertien lopers vormen met elkaar 

twee teams voor de estafettemarathon van Amsterdam 
op 19 oktober a.s. Het unieke aan de teams is dat de 
deelnemers van het ene team bestaat uit medewerkers van 
Tempo-Team en het Diabetes Fonds en het andere team 
uit mensen met diabetes. Door het buddysysteem motiv-
eren ze elkaar om te trainen en te lopen. Daarnaast willen 
ze geld inzamelen voor het Diabetes Fonds. 

Diabetes
Diabetes wordt de grootste volksziekte in de toekomst.
Steeds meer mensen krijgen ermee te maken. Zo’n 
850.000 mensen in ons land hebben diabetes, net zoveel 
als er in Amsterdam wonen. Jaarlijks komen daar nog 
eens 70.000 mensen bij. Vrijwel alle mensen met diabe-
tes krijgen te maken met diabetescomplicaties zoals een 
hartinfarct, hersenbloeding, slechtziendheid, nierproble-
men en zenuwschade.
Waarom een loopproject? Lopen is gezond, dat weten 
we allemaal. Maar het is extra gezond voor diabetici. Het 
maakt dat het bloedsuikergehalte minder schommelt en 
dat er dus minder medicijnen gebruikt hoeven te worden. 

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: onze club heeft twee keer faciliteiten geboden aan een Diabetes Talent Team project om te trainen. Veertien lopers hebben genoten van de gastvrijheid van onze club én de 
mooie omgeving. Daarnaast hebben ze onder begeleiding van Noortje en Ruud veel tips gekregen voor het maken van mooie hardloopkilometers. 

Run For Live: lopen met diabetes KAN!

In training

De groep
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Hardloop 4 daagse etappe 1/1, Apeldoorn,

16400 m, 9-5-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

10 M35 1:15:53 Kneefel, Floris

6 M50 1:15:58 Mullekes, Henk

10 M40 1:22:13 Six, Jan Willem

3 M60 1:24:21 Nieuwenburg, Jan

8 V45 1:27:17 Wijnvoord, Paulien

42 M40 1:31:17 Pijpers, Rein

17 V45 1:41:54 Verpoort, Nellie

    

Hardloop 4 daagse etappe -/2, Apeldoorn,

20400 m, 10-5-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

6 M50 1:39:40 Mullekes, Henk

10 M40 1:41:32 Six, Jan Willem

3 M60 2:01:04 Nieuwenburg, Jan

    

Hardloop 4 daagse etappe 2/3, Apeldoorn,

14700 m, 10-5-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

6 M35 1:02:21 Kneefel, Floris

9 M50 1:09:10 Mullekes, Henk

19 M40 1:10:53 Six, Jan Willem

5 V45 1:22:09 Wijnvoord, Paulien

40 M40 1:23:08 Pijpers, Rein

8 M60 1:26:31 Nieuwenburg, Jan

16 V45 1:36:39 Verpoort, Nellie

    

Hardloop 4 daagse etappe -/5, Apeldoorn,

18800 m, 11-5-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

5 M50 1:33:03 Mullekes, Henk

12 M40 1:36:29 Six, Jan Willem

4 M60 1:58:30 Nieuwenburg, Jan

    

Hardloop 4 daagse etappe 4/6, Apeldoorn,

21100 m, 12-5-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

8 M35 1:41:47 Kneefel, Floris

10 M50 1:45:30 Mullekes, Henk

18 M40 1:47:10 Six, Jan Willem

4 V45 2:00:09 Wijnvoord, Paulien

37 M40 2:01:12 Pijpers, Rein

6 M60 2:13:37 Nieuwenburg, Jan

14 V45 2:27:46 Verpoort, Nellie

    

NEM 5 km, Leiden, 5000 m, 18-5-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M60 0:21:26 Zijl, Eddy

136 Mrec 0:24:01 Baelde, Jan

1 V45 0:26:55 Meer van der, Yvon

607 Vrec 0:36:16 Muinck de, Trudy

    

10 km van Heerema, Leiden, 10000 m, 18-5-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

149 Rec 0:43:15 Meijboom, Petra

322 Rec 0:46:29 Jager de, Frank

354 Rec 0:47:05 Groot de, Marco

477 Rec 0:48:32 Elferen van, Brigitta

620 Rec 0:49:50 Heiningen van, Annie

802 Rec 0:51:35 Heitkamp, Lisanne

883 Rec 0:52:21 Vermeulen, Erwin

1034 Rec 0:53:41 Rohder, Arno

1143 Rec 0:54:37 Wijk van, Yvette

1536 Rec 0:57:38 Zalm van der, Sue

1571 Rec 0:57:56 Wiersma, Saskia

1676 Rec 0:57:57 Heerekoop/Struving, Patricia

1906 Rec 1:01:54 Dulk den, Marijke

1941 Rec 1:02:17 Griethuizen van, Marion

2005 Rec 1:03:09 Suitela, Willem

2109 Rec 1:05:47 Wijnen, Arthur

    

21 km van Zorg en Zekerheid, Leiden, 21100 m, 18-5-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

7 M40 1:25:01 Roco, Guillermo

9 M40 1:26:31 Meer van der, Pieter

15 MSE 1:29:30 Ruijter de, Frank

9 M50 1:35:36 Boorsma P.J.L., Piet

25 MSE 1:36:35 Rutten, Walter

331 Rec 1:37:15 Sachse, Pieter

331 Rec 1:37:24 Bolle, Alexander 

11 M50 1:37:52 Thuijs, Frank

13 M50 1:39:13 Golhashem, Ali

539 Rec 1:41:27 Cornelissen, Peter

3 M60 1:41:39 Prooijen van, Willem

22 M50 1:43:10 Parsons, John

682 Rec 1:44:02 Brouwer, Michiel

792 Rec 1:46:00 Dankloff, Bart

796 Rec 1:46:06 Dobbe, Vincent

5 M60 1:46:48 Luteijn, Izaak

27 M50 1:48:11 Scheffer, Jaap

1178 Rec 1:53:31 Aller van, Bert

1276 Rec 1:55:03 Don Griot, Jose

34 M50 1:55:34 Nollkaemper, Chris

1302 Rec 1:55:35 Meijering, Myra

1308 Rec 1:55:40 Boer de, Kirsten

4 V55 1:55:46 Parsons, Jane

35 M50 2:07:04 Groot, Peter

14 M60 2:08:29 Haasnoot, René

1827 Rec 2:10:43 Eggermont, Peter

    

42 km van Result Managers, Leiden, 42195 m, 18-5-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

154 M60 3:57:53 Slijpen, Paul

    

6e Marikenloop, Nijmegen, 10000 m, 18-5-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

602 VSE 0:56:25 Brama, Liesbeth

574 V40 1:02:16 Messerschmidt, Jolanda

473 V35 1:03:39 Meijer, Else

    

Hague Royal Ten, Den Haag, 5000 m, 25-5-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M 0:15:22 Beck, Menno(Avantri)

11 M 0:17:03 Roodakker, Eddy

13 M 0:17:11 Heiningen van, Erik

14 M 0:17:29 Koot, Jeroen

19 M 0:18:26 Wevers, Jeroen

21 M 0:19:15 Velu, Roland

68 M 0:23:39 Elzinga, Harrie

10 V 0:24:10 Koot, Albien

106 M 0:28:03 Nieuwzwaag, Siep

197 M 0:31:18 Herps, Anton

110 V 0:35:50 Blok, Majella

3 M 1:15:56 Silvius, Roché

Hague Royal Ten, Den Haag, 10000 m, 25-5-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:28:43 Mucke, Daniël(Kenia)

1 VSE 0:34:15 Ndunge, Masila(Kenia)

3 M 0:34:46 Graaf de, Willem

4 M35 0:36:15 Mientjes, Marcel

9 M-BR 0:37:05 Leeuwen van, Pierre

26 MSE 0:37:30 Terlouw, Hans

25 MSE 0:37:32 Freijzer, Joost

14 M-BR 0:39:15 Roco, Guillermo

34 MSE 0:39:41 Scholtens, Marco

17 M-BR 0:39:41 Six, Jan Willem

1 Vrec 0:41:06 Bronsgeest, Merijn

21 M-BR 0:41:12 Droppert, Nico

36 M35 0:41:26 Kroft van der, John

41 M35 0:42:46 Merx, Jacques

53 M35 0:43:51 Berg van den, Alex

135 Mrec 0:44:35 Verwer, Jos

63 M35 0:44:55 Jager de, Frank

129 Mrec 0:45:15 Philipse, Hein

41 MSE 0:45:48 Velthuis, Erik

147 Mrec 0:46:05 Hendriksen, Bas

219 Mrec 0:46:28 Kerste, Chandrakant

75 M35 0:46:37 Klein, Peter

12 VSE 0:47:33 Palmbush, Sara

13 Vrec 0:48:28 Graauw de, Tobijn

369 Mrec 0:48:36 Harst van der, Edwin

321 Mrec 0:48:42 Heijningen van, Frank

121 M-BR 0:48:58 Pijpers, Rein

410 Mrec 0:49:42 Nieuwenhuizen van, Evert

28 M-HR 0:50:02 Walterbos, Rob

361 Mrec 0:50:37 Baelde, Jan

376 Mrec 0:50:49 Olthof, Lodewijk

90 M35 0:50:58 Graauw de, Toon

56 Vrec 0:52:02 Zijlmans, Sacha

156 M-BR 0:52:26 Peeren van, Ralf

154 M-BR 0:52:34 Tillemans, Remco

77 Vrec 0:52:52 Bommel-Bertin van, Séverine

25 V-BR 0:53:13 Schnitzler, Ineke

105 M35 0:54:26 Toor van, Hans

42 V-BR 0:55:04 Delft van, Louise

631 Mrec 0:56:27 Gorter, Klaas

26 V35 0:57:05 Meer van der, Yvon

55 V-BR 0:57:21 Hazebroek, Ellen

149 Vrec 0:57:35 Joustra-Dijkhuis, Anne Marie

60 V-BR 0:58:09 Parlevliet, Georgette

672 Mrec 0:58:53 Eggermont, Peter

169 Vrec 0:59:13 Dobbe-Kluijtman, Marian

209 Vrec 1:01:39 Gorter, Marijke

228 Vrec 1:01:53 Niet de, Riet

220 Vrec 1:02:24 Plug, Corry

237 Vrec 1:03:12 Vegter, Barthy

250 Vrec 1:03:37 Cranenburgh van, Els

735 Mrec 1:07:20 Veelo, Peter

278 Vrec 1:08:02 Groeningen van, Yvette

29 V35 1:11:29 Kalisvaart, Truus

    

2e HRR Time Trial, Clingendael, 5000 m, 26-5-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:17:28 Redegeld, Huub

1 M35 0:17:48 Kneefel, Floris

2 M35 0:18:40 Karelse, Jaap

1 M40 0:18:57 Meer van der, Pieter

2 M40 0:19:12 Roco, Guillermo

1 M45 0:19:35 Kempkes, Peter

2 MSE 0:19:48 Ruijter de, Frank

3 M40 0:19:54 Beekhuizen, Albert

2 M45 0:20:16 Wessel, Gerard

3 M35 0:20:27 Woerden van, Maarten 

4 M35 0:20:31 Smit, Pascal

5 M35 0:20:34 Vierling, Gertjan

6 M35 0:20:46 Huibregtse, Paul

1 M50 0:20:48 Rip, Cees

7 M35 0:20:50 Lootens, Jurgen

2 M50 0:20:50 Boorsma P.J.L., Piet

8 M35 0:21:07 Wissenburg, Ruud

4 M40 0:21:07 Mulder, Raoul

1 M60 0:21:08 Breugom, Henk

3 M45 0:21:17 Messerschmidt, Marty

9 M35 0:21:35 Cornelissen, Leo

3 MSE 0:21:53 Velthuis, Erik

1 M55 0:21:54 Parsons, John

4 M45 0:21:55 Brouwer, Michiel

1 V45 0:22:17 Willemse, José

5 M40 0:22:22 Klei van der, Dick

3 M50 0:22:26 Hendriksen, Bas

2 M60 0:22:31 Slijpen, Paul

4 MSE 0:22:31 Spaans, Bassey

4 M50 0:22:31 Geest van, Leo

3 M60 0:22:32 Prooijen van, Willem

2 V45 0:22:42 Hoekstra, Margriet

5 M45 0:22:56 Wisse, Peter

5 MSE 0:23:02 Vliet van, Jaap

6 MSE 0:23:09 Dobbe, van

5 M50 0:23:15 Krol, Leendert

1 VSE 0:23:19 Graauw de, Tobijn

10 M35 0:23:20 Hesselink, Gijs 

7 MSE 0:23:29 Vermeulen, Wouter

11 M35 0:23:38 Haverhals, Arno

6 M50 0:23:59 Nollkaemper, Chris

6 M45 0:24:02 Verhagen, Peter

7 M50 0:24:09 Claessens, Jean

7 M45 0:24:12 Gailjaard, Boy

1 V50 0:24:17 Heiningen van, Annie

2 VSE 0:24:20 Erkenbosch, Nancy

2 M55 0:24:24 Kimman, Joost

8 M45 0:24:28 Aller van, Bert

6 M40 0:24:33 Dijkhuizen, Marco

8 M50 0:24:34 Dunn, Mike

4 M60 0:24:36 Graauw de, Toon

1 M65 0:24:42 Gerritsen, Harry

1 V40 0:24:59 Berg van den, Helma

3 VSE 0:25:05 Heitkamp, Lisanne

3 V40 0:25:06 Pronk, Miranda

9 M45 0:25:07 Ficker, Robert

2 V40 0:25:07 Meijering, Myra

9 M50 0:25:09 Noordman, Ruud

10 M45 0:25:12 Peppinck, Roland

11 M45 0:25:28 Papilaja, André

1 V55 0:25:35 Parsons, Jane

4 VSE 0:25:46 Koot, Albien

2 V55 0:25:48 Querido, Anjo

7 M40 0:26:21 Eleveld, Bert

2 V50 0:26:25 Moesman, Sonja

6 VSE 0:26:31 Wijk van, Yvette

5 VSE 0:26:42 Meijdenberg van den, Eefje

7 VSE 0:26:47 Lubbers, Amber

3 V55 0:27:05 Peelen, Yvonne

1 V35 0:27:07 Heerekoop/Struving, Patricia

8 VSE 0:27:12 Brama, Liesbeth

5 M60 0:27:17 Crielaard, Cees

3 V45 0:27:24 Eyk-Konijn, Francien

6 M60 0:27:27 Ammerlaan, Wim

2 V35 0:28:02 Berg van den, Sandra

9 VSE 0:28:11 Palstra, Petra

4 V45 0:28:26 Jans, Antoinette

4 V50 0:28:27 Wagenaar, Heleen

7 M60 0:28:52 Brecht van, Nico

5 V45 0:28:59 Vegter, Barthy

4 V40 0:29:18 Korterink, Marike

5 V40 0:29:22 Oliver Betrian, Rosa

6 V40 0:29:49 Klement, Marijke

6 V45 0:29:54 Griethuizen van, Marion

1 V60 0:29:56 Gorter, Marijke

7 V40 0:29:56 Oosterbaan, Ellen

3 V35 0:30:00 Lous, Janneke

8 V40 0:30:00 Messerschmidt, Jolanda

4 V55 0:30:05 Niet de, Riet

7 M65 0:30:20 Dalmeijer, Jan

1 V75 0:30:23 Herps-Plug, Corrie

4 V50 0:30:27 Gimberg, Yvonne

3 M65 0:30:49 Herps, Anton

2 V60 0:31:00 Cranenburgh, Els

1 M70 0:31:19 Meinders, Piet

3 V60 0:31:19 Bosmans-Borneman, Joannie

4 V60 0:31:53 Roel, Terry

4 M65 0:32:47 Veelo, Peter

5 V60 0:33:47 Dulk-Salters den, Albien

2 M70 0:34:07 Taal, Martin

1 V70 0:35:22 Kalisvaart, Truus

    

4e Marathiérache, Guise(F), 21100 m, 1-6-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M40 1:17:45 Jacques Friedrich(FC Loan)

1 MSE 1:22:14 Damien Thiery(NL59)

12 MSE 1:37:19 Kneefel, Floris

10 M40 1:39:20 Engel, Jacob

    

4e Marathiérache, Guise(F), 42195 m, 1-6-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 2:41:37 Jean-Jacques Becker(SSQ)

6 MSE 3:35:38 Karelse, Jaap

8 MSE 3:45:45 Smit, Pascal

    

Wharfedale off-road Half Marathon, Threshfield(GB),

20930 m, 7-6-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M40 1:28:11 Richard Pattinson(P&B)

1 M60 1:56:12 Graham Breeze(Sky Rac Ac)

3 M60 2:21:05 Prooijen van, Willem

    

Piste Marathon, Deventer, 42195 m, 8-6-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Vrouw 4:10:35 Mieke Hekkers(-)

7 Man 4:45:57 Es van, Dick

    

Plaspoelpolderloop, Rijswijk, 5000 m, 8-6-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Rec 0:21:01 Kis Pal(-)

28 Rec 0:30:35 Messerschmidt, Jolanda

    

Plaspoelpolderloop, Rijswijk, 10000 m, 8-6-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

20 Rec 0:28:23 Jacqueline Zwarts

1 Rec 0:37:58 Bart van der Zwan(-)

8 Rec 0:44:51 Messerschmidt, Marty

31 Rec 0:53:45 Gerritsen, Harry

48 Rec 1:02:36 Wagenaar, Heleen

    

9e Ooievaarsloop, Groot-Ammers, 10000 m, 14-6-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M35 0:32:22 Fouad Fertoute(Spirit)

4 V45 0:45:54 Hoekstra, Margriet

29 M45 0:48:26 Pijpers, Rein

    

Zwirs Knijnenburgloop, Maasdijk, 15000 m, 14-6-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:50:58 Willem Lentink(Full Time Running)

4 M35 0:59:54 Kneefel, Floris

6 M50 1:03:48 Kroft van der, John

12 M35 1:06:39 Wissenburg, Ruud

8 M55 1:08:07 Groeneveld, Jan

   

31e Oranjeloop, Kwintsheul, 5000 m, 20-6-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Man 0:15:54 Trinthamer, Vincent(Sparta)

28 Man 0:20:45 Wissenburg, Ruud

108 Man 0:29:08 Brecht van, Nico

    

Delftse Houtloop, Delft, 5100 m, 15-6-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:19:05 O)lsthoorn, Kees(-)

1 Vrec 0:20:33 Melisse, Marianne(-)

9 Mrec 0:22:00 Messerschmidt, Marty

6 Vrec 0:28:11 Eyk-Konijn, Francien

7 Vrec 0:28:23 Zwarts, Jacqueline

11 Vrec 0:30:15 Messerschmidt, Jolanda

    

Delftse Houtloop, Delft, 10200 m, 15-6-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:35:10 Trinthamer, Vincent(-)

53 Mrec 0:54:51 Gerritsen, Harry

    

31e Oranjeloop, Kwintsheul, 10000 m, 20-6-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:31:11 Poesiat, Thomas(Haag Atl.)

1 M35 0:34:17 Zijp van, Bas(Loopgr. PK)

4 M35 0:37:03 Kneefel, Floris

1 M60 0:40:34 Schie van, Piet(Olympus’70)

20 M60 0:54:35 Dijkers, Ab

    

D.IJ.C.Bertus Kwartaalloop, Delft, 5000 m, 29-6-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:17:55 Vermaas, David(-)

1 Vrec 0:20:11 Weening(-)

36 Vrec 0:26:21 Gerritsen, Harry

5 Vrec 0:28:41 Zwarts, Jacqueline

    

6 uursloop, Den Haag, 6 uur, 21-6-2008

Pos. Cat. Afstand   Naam

1 Man 69405   Breda van, Johan(Leerdam)

15 Man 52045    Es van, Dick

    

Jubileum Prestatieloop, Noordwijkerhout, 6300 m, 22-6-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:24:43 Kampen van, Hans(NSL)

2 Mrec 0:27:49 Zijl, Eddy

    

Baanwedstrijd, Naaldwijk, 1500 m, 26-6-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:04:13 Poesiat, Thomas(Haag Atl.)

1 M35 0:04:36 Beer de, Herman(AV’40)

8 M35 0:05:35 Messerschmidt, Marty

1 V35 0:06:31 Rothfusz, Marina(-)

2 V35 0:07:27 Jans, Antoinette

3 V35 0:07:58 Messerschmidt, Jolanda

    

3 Plassenloop, Zoetermeer, 5000 m, 29-6-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:16:58 Kaaij vd, Dick(-)

3 Mrec 0:17:54 Heiningen van, Erik

5 Mrec 0:18:19 Kneefel, Floris

1 Vrec 0:23:35 Heiningen van, Annie

    

Galgenloop, Berkel-Enschot, 10000 m, 29-6-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

14 Vrec 0:57:12 Wiersma, Saskia

15 Vrec 0:57:59 Verpoort, Nellie

18 Vrec 1:00:35 Lous, Janneke

76 Mrec 1:00:36 Overgaauw, Jaques

24 Vrec 1:05:47 Dulk den, Marijke

    

Kadeloop, Schipluiden, 12000 m, 5-7-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:37:59 Troost van, Pascal(Haag Atl.)

1 M60 0:49:09 Schie van, Piet(Olympus ‘70)

1 M65 0:55:24 Raaphorst(Veteranen NL)

13 M65 1:06:37 Dijkers, Ab

23 M60 1:09:43 Haasnoot, René

    

Baanwedstrijd, Naaldwijk, 3000 m, 10-7-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:09:22 Groenewegen, Michael(AV Waterweg)

1 M40 0:09:27 Berg van den, Ron(AV Waterweg)

1 M50 0:10:19 Buijs, Ad(AV Phoenix)

12 M40 0:12:00 Messerschmidt, Marty

1 V35 0:13:33 Rothfusz, Martina(-)

5 M50 0:16:06 Perdijk, Frans

2 V35 0:16:07 Jans, Antoinette

    

Kerkpolderloop, Delft, 5000 m, 13-7-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:16:36 Prins, Maarten(-)

8 Mrec 0:18:08 Terlouw, Hans

91 Mrec 0:24:45 Gerritsen, Harry

17 Vrec 0:28:15 Zwarts, Jacqueline

20 Vrec 0:42:13 Zijl van, Heidi

2e Krimstrandloop, Texel, 4000 m, 16-7-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:14:48 Witte, Jaap(Den Burg)

7 Mrec 0:18:49 Zijl, Eddy

    

2e Strandduincross, De Koog, 5300 m, 20-7-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

3 Mrec 0:27:17 Zijl, Eddy

    

Kerkpolderloop, Delft, 5000 m, 20-7-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:15:12 Kahfaoui, Said(-)

47 Mrec 0:20:17 Bals ter, Boris

83 Mrec 0:22:20 Luteijn, Izaak

108 Mrec 0:24:34 Gerritsen, Harry

12 Vrec 0:27:20 Zwarts, Jacqueline

    

Testloop, Roelofarendsveen, 25000 m, 20-7-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

Mrec 2:04:45 Merx, Jacques

    

3e Krimstrandloop, Texel, 4000 m, 23-7-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:14:43 Witte, Jaap(Den Burg)

11 Mrec 0:19:34 Zijl, Eddy

    

Midzomertrimloop, Terschellingen, 5000 m, 27-7-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:18:22 Heiningen van, Erik

    

Zomerloop, Zuidzande, 10000 m, 29-7-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:37:00 Schieffer, André(Bruehler(D))

37 Mrec 0:47:15 Luteijn, Izaak

    

21e Halve Marathon van Dalfsen, Dalfsen, 21100 m, 1-8-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 1:09:45 Strik, Neals(Loopgr.A.Stigter)

1 M50 1:12:45 Stigter, Aart(Loopgr.A.Stigter)

1 M40 1:12:45 Padmos, Wim(Voorne Atletiek)

1 VSE 1:20:59 Plaatzer, Heleen(NSAV ‘t Haasje)
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TECHNISCHE COMMISIE
Peter Kempkes (voorzitter) 070-300 0429
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 070-3281025
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Willem van Prooijen 070-385 3433 / giro 263 6951
(penningmeester) penningmeester@hagueroadrunners.nl
Jelle van der Veen 070-323 6092
(accommodatie)
Toon de Graauw 070-385 8681
(communicatie)

CLUB VAN 100
Rabobank Den Haag en omgeving rekening 14.01.58.235
Ben Hermans 070-347 3873
(voorzitter)
Han Elkerbout 070-383 5386
(vice-voorzitter)
Aad Overdevest 070-517 1822
(penningmeester)
Frans Perdijk 070-394 4677
(bestuur)

LEDENADMINISTRATIE
Avram den Heijer    (06)-2296 5135 
 (di,do,vr,za,zo na 17.00 uur)
 ledenadministratie@hagueroadrunners.nl 
 p/a Groenendaal 11 
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WEBMASTER
Peter Wisse 06-17531347
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2582 XA Den Haag
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 joopheleen@kpnplanet.nl

HRR 
Evenementenkalender

OKTOBER
4 1 van de 4 HAAG
27 ALV

NOVEMBER
2 1 van de 4 SPARTA 

Duinrell cross
30 1 van de 4 HRR (was eerst 

7 december)

DECEMBER
26 Kerststrandloop
28 1 van de 4 KOPLOPERS 

cross

24 MSE 1:39:11 Kneefel, Floris

27 M40 1:44:14 Engel, Jacob

31 M50 1:46:40 Prooijen van, Willem

16 VSE 1:53:40 Schnitzler, Ineke

    

5e De Krimstrandloop, Texel, 4000 m, 6-8-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

7 Mrec 0:19:13 Zijl, Eddy

    

Worldrunnersloop, Terschelling, 6700 m, 7-8-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:25:20 Heiningen van, Erik

Vrec 0:32:42 Heiningen van, Annie

    

Trainingsloop, Roelofarendsveen, 30000 m, 17-8-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

Mrec 2:45:03 Es van, Dick

    

Bradelierloop, De Lier, 5000 m, 23-8-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:16:24 Groeneweegen, Michael(AV 

Waterweg)

1 Vrec 0:19:16 Koster, Maureen(AV’47)

66 Mrec 0:25:09 Gerritsen, Harry

66 Mrec 0:26:52 Dijkers, Ab

70 Vrec 0:37:35 Zijl van, Heidi

    

Bradelierloop, De Lier, 10000 m, 23-8-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:31:12 Barsaiyan, Mike(Kenia)

1 M50 0:37:29 Kolloffel, Ronald(AV Waterweg)

1 M55 0:38:15 Elshout, Wim(Veteranen NL)

12 M50 0:42:27 Kroft van der, John

1 M60 0:42:46 Wassenaar, Piet(Veteranen NL)

13 M55 0:42:54 Merx, Jacques

5 M60 0:45:26 Breugom, Henk

22 M55 0:46:35 Rip, Cees

9 M60 0:47:53 Luteijn, Izaak

26 M55 0:47:57 Scheffer, Jaap

    

Kärnten-Läuft 2008, Kärnten, 6000 m, 24-8-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

18 Vrec 0:36:53 Messerschmidt, Jolanda

    

Kärnten-Läuft 2008, Kärnten, 21100 m, 24-8-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

155 M45 1:44:01 Messerschmidt, Marty

    

3e HRR Timetrial, Nettenboetersveld, 5000 m, 25-8-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:17:10 Koot, Jeroen

2 MSE 0:17:32 Heiningen van, Erik

3 MSE 0:17:35 Freijzer, Joost

1 M45 0:17:48 Timmermans, Theo

1 M35 0:18:17 Kneefel, Floris

1 M40 0:18:18 Groenewegen, Herman

2 M40 0:18:27 Beekhuizen, Albert

4 MSE 0:18:56 Wevers, Jeroen

2 M35 0:19:02 Thewissen, Alexander

3 M35 0:19:02 Karelse, Jaap

1 Mjun 0:19:30 Graaf de, Niels

2 M45 0:19:46 Kempkes, Peter

1 M50 0:20:10 Leeuwen van, Peter

4 M35 0:20:11 Woerden van, Maarten 

6 MSE 0:20:19 Bolle, Alexander 

7 MSE 0:20:23 Roodakker, Eddy

1 VSE 0:20:30 Bronsgeest, Merijn

1 M55 0:20:31 Merx, Jacques

5 M35 0:20:33 Wijnands, Jaap

8 MSE 0:20:33 Kerste, Chandrakant

9 MSE 0:20:34 Bosma, Richard

2 M50 0:20:35 Kroft van der, John

5 MSE 0:20:40 Kanselaar, Wouter

3 M40 0:20:40 Mulder, Raoul

11 MSE 0:20:48 Bals ter, Boris

10 MSE 0:20:48 Velthuis, Erik

12 MSE 0:20:52 Roseboom, Martijn

13 MSE 0:21:12 Claessens, Stefan

1 V45 0:21:24 Willemse, José

6 M35 0:21:29 Berg van den, Alex

2 VSE 0:21:44 Walraven, Nadia

4 M40 0:21:46 Kamsteeg, Marcel

1 M65 0:21:46 Hoek, Peter

3 M45 0:21:52 Jong de, Arie

2 M55 0:21:56 Seitzinger, Joop

3 M55 0:22:00 Rip, Cees

3 M50 0:22:00 Golhashem, Ali

1 M60 0:22:08 Breugom, Henk

4 M55 0:22:23 Klei van der, Dick

4 M50 0:22:30 Groen, Peter

5 M50 0:22:31 Geest van, Leo

7 M35 0:22:35 Hesselink, Gijs 

8 M35 0:22:37 Dijkhoff, Xander

14 MSE 0:22:37 Paulides, Jordie

4 M45 0:22:48 Aarden, Aart

3 VSE 0:22:51 Hermans, Kim

4 M55 0:22:57 Dijk van, John

1 V40 0:23:04 Lang, Marianne

4 VSE 0:23:05 Koot, Albien

2 M65 0:23:09 Es van, Dick

5 M55 0:23:10 Wemmers, Hans

1 M35 0:23:13 Wreede de, Ulla

2 M60 0:23:21 Zijl, Eddy

5 VSE 0:23:34 Erkenbosch, Nancy

5 M45 0:23:37 Gailjaard, Boy

6 M45 0:23:37 Wisse, Peter

6 M50 0:23:44 Reinicke, Ed

6 M55 0:23:53 Scheffer, Jaap

7 M50 0:23:56 Krol, Leendert

8 M50 0:24:04 Tuit, Michiel

2 V35 0:24:07 Eugelink, Hilde

7 M55 0:24:22 Toor van, Hans

1 V50 0:24:23 Heiningen van, Annie

2 V40 0:24:30 Berg van den, Helma

Hot Road Review

9 M50 0:24:30 Heijning, Jeroen

6 VSE 0:24:41 Schutjes, Maaike

7 M45 0:25:00 Kokee, Henk

3 M65 0:25:11 Gerritsen, Harry

10 M50 0:25:11 Peeren van, Ralf

7 VSE 0:25:17 Boer de, Kirsten

8 M45 0:25:22 Papilaja, André

2 V45 0:25:33 Keus, Anita

3 V40 0:25:41 Rypma, Veerle

8 VSE 0:25:45 Heitkamp, Lisanne

9 VSE 0:25:46 Veen van, Saskia

9 M45 0:26:03 Beun, Rob

10 VSE 0:26:09 Waiboer, Anita

3 V45 0:26:10 Geng, Marion

11 VSE 0:26:12 Leeuwen van, Nathalie

11 M50 0:26:19 Maanen van, Gerard

12 VSE 0:26:57 Brama, Liesbeth

10 M45 0:27:03 Ort, Coen

6 M40 0:27:14 Walt vd, Michel

4 M65 0:27:19 Bonnet, Jean

13 VSE 0:27:38 Kuiper, Patty

14 VSE 0:27:39 Kemper, Antoinette

12 M50 0:27:45 Vierhout, Paul

2 V50 0:27:53 Verpoort, Nellie

4 V45 0:28:02 Jans, Antoinette

7 M40 0:28:03 Ton, Rob

3 M60 0:28:11 Ammerlaan, Wim

4 M60 0:28:19 Otte, Frank

9 M35 0:28:25 Voskamp, Eric

5 M60 0:28:41 Hunen van, Gerard

5 V45 0:28:44 Meer van der, Yvon

3 V35 0:28:45 Lous, Janneke

3 V50 0:28:56 Wagenaar, Heleen

6 V45 0:29:11 Zwaagstra, Anaelma

1 V75 0:29:26 Herps-Plug, Corrie

7 V45 0:30:03 Visser, Josien

4 V35 0:30:09 Biemans, Nathalie

5 M65 0:30:10 Herps, Anton

4 V40 0:30:28 Borsboom, Marjolein

13 M50 0:30:36 Cremers, Guy

5 V40 0:30:39 Korterink, Marike

8 V45 0:31:10 Manders, Annet

5 V35 0:31:11 Voskamp, Edith

4 V50 0:31:18 Dulk den, Marijke

5 V50 0:31:20 Gimberg, Yvonne

1 V60 0:31:39 Bosmans-Borneman, Joannie

6 M60 0:31:43 Coster, Jaco

6 M65 0:31:53 Dalmeijer, Jan

7 M60 0:32:06 Bronkhorst, Peter

1 M70 0:32:37 Meinders, Piet

1 V55 0:33:42 S…, D.M.

2 V60 0:34:21 Dool, Jeanette

6 V35 0:34:24 Smelik, Lotte

7 M65 0:34:39 Veelo, Peter

3 V60 0:35:00 Vliet van, Loes

1 M75 0:35:02 Schalkwijk, Kees


