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Zevenheuvelenloop:
wachten op je beurt

Ook dit jaar bracht de 7-heuvelenloop in 
Nijmegen hardlopend Nederland weer op de 
been: maar liefst 24.721 deden mee aan de 
25e editie van deze loop. Een nieuw deelne-
mersrecord, maar of dat nu zoveel zegt over de 
kwaliteit van de wedstrijd? 

F
ormeel gaat de wedstrijd om 13.00 uur van start. 
Als je pech hebt en zoals ik in een van de laatste 
startvakken zit, dan moet je nog ruim 40 minuten 

wachten alvorens jezelf in actie mag komen. Verwarring 
alom: waar is dan nu de loopmat, wanneer moet ik 
klokken? En dan ineens na enkele minuten al de speaker 
horen aankondigen dat de eerste loper in aankomst is! 

Maar, eerlijk is eerlijk: het is een mooi parcours en met 
die heuvels valt het ook wel mee. Minder mooi is dat er 
onderweg 3 lopers onwel worden en ambulancepersoneel 
grote moeite heeft de meute af te remmen en naar een 
kant van de weg te manen. Het zal je toch maar gebeuren 
dat je struikelt en dan door de niet te stoppen mensen-
massa onder de voet wordt gelopen. De wegen zijn voor 
de massa lopers achterin simpelweg te smal.

De kopgroep had daar natuurlijk geen last van. De win-
naar van de 7-heuvelenloop 2008 was
Ayele Abshiro met een tijd van 42.16. Hij versloeg daar-
bij Isaac Kiprop en de grote favoriet Kenenisa Bekele. 
Bekele finishte ondanks een blessure nog wel als derde, 
maar legde de laatste kilometers joggend af. Bij de dames 
werd net geen nieuw wereldrecord gelopen: Mestewat 
Tufa finishte in een tijd van 46.57 min, slechts twee tellen 
(!) boven het huidige wereldrecord.

Zelf ben ik tevreden met de gelopen race. Geen wereldtijd 
(1:20), maar zonder specifieke voorbereidingen verliet 
het toch wonderwel goed. Mijn echte wedstrijd loop ik 
in de achtertuin van mijn moeder: de Montferlandloop in 
’s Heerenbergh. Maar ook hier is het al dringen geblazen, 
want met 3000 lopers is volgens de organisatie de limite 
echt wel bereikt!

Door:

Hilde Eugelink
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goed geoefend de dansvloer op om te dansen op de muz-
iek van onze eigen swingende live-band the Scandals.

Natuurlijk biedt Texel meer mogelijkheden. Door ons ver-
blijf in het vernieuwde Hostel Stayokay Texel zitten we 
centraal op het eiland, op loopafstand van het levendige 
centrum van Den Burg en 6 km van het strand. Er zijn 
veel routes voor wandelaars en fietsers door de natuur van 
dit prachtige waddeneiland. Wil je meer weten, surf dan 
naar www.texel.net en www.stayokay.com .

De kosten voor het HRR-trainingsweekend zijn 120 euro 
per persoon. Heb je nog vragen, spreek dan iemand van de 
organisatie aan op de club of mail naar trainingsweek-
end@hagueroadrunners.nl

Wij rekenen op veel deelnemers. Tot ziens op Texel op 6, 
7 en 8 februari 2009!

Barbara, Janneke, Marijke, Sjaak en Willem 

‘Opzij, opzij, opzij!’

Nieuwe voorzitter 
The Hague Road Runners
Een verrassing zal hij niet zijn, maar wellicht nog niet bij iedereen bekend: Toon de Graauw, de 
nieuwe voorzitter van onze hardloopvereniging. In de Algemene Leden Vergadering van afgelopen 3 
november werd hij met unanieme stemmen benoemd. Toon volgt John Agterof op die de vereniging 
na een bestuursperiode van acht jaar verlaat.

Het vinden van kandidaten voor een positie in het bestuur 
of een commissie is geen sinecure.
Bij het aflopen van de eerste termijn van John Achterof 
waren helemaal geen kandidaten beschikbaar; na het aflo-
pen van de tweede termijn is hij zelfs expliciet gevraagd 
langer aan te blijven. Redenen genoeg voor John om zich 
opnieuw kandidaat te stellen. Ditmaal is het nochtans 
vrij soepel verlopen. Al ruim voor het aflopen van de 
tweede termijn van de zittende voorzitter meldde Toon de 
Graauw zich.

Toon de Graauw, in het reguliere lopersleven lid van de 
loopgroep van Ed Zijl, heeft al een half jaar mee mogen 
draaien met het bestuur waarbij hij met name taken heeft 
waargenomen in de Communicatiecommissie. Deze com-
missie is na twee jaar eindelijk weer gevuld, zij het dat er 
nog steeds behoefte is aan uitbreiding. (Op pagina 2 stelt 
Toon zich uitgebreid voor.)

Voor John Agterof breekt eindelijk weer een tijd aan 
waarin ruimte is voor andere dingen dan de vereniging. 
Toch betekent het niet dat hij de vereniging nu achter 
zich laat. John: ‘De vereniging blijft een stukje van mijn 
leven. Het begon met de oprichting van de Club van 100, 
samen met Bern Hermans hebben we dat opgezet en groot 
zien worden. Vervolgens ben ik in 2000 aangetreden als 
voorzitter. Nu ben ik na acht jaar wel voorzitter af, maar 
nog steeds actief met het onderhoud van het buitenterrein 
vanuit de Krasse Knarrenclub en de Groencommissie. Ik 

heb veel tijd hier doorgebracht, veel kennissen overge-
houden. Dat laat je niet zomaar achter je.’ 

lees verder op pagina 6 

‘Toon (links) overhandigt een cadeau aan John'

Kijk ook eens 

op onze website:

www.hagueroadrunners.nl

nummer5

HRR-Trainingsweekend: 
mis 'em niet!
Het trainingsweekend staat weer voor de deur. Op vrijdag 6 februari zal een groep enthousiaste HRR-
leden naar Texel vertrekken voor een weekend vol sportieve prestatie en gezelligheid. Met Domburg 
2008 in het achterhoofd belooft ook Texel 2009 een groot succes te worden. Zorg daarom dat je de 
boot naar Texel niet mist en schrijf je nu in via de HRR-website of met een inschrijfformulier op de club!

Toupeer je haar alvast en stop je flares in je sporttas, want het weekend zal in het teken staan van ‘rock en soul’. Op de 
zaterdagavond is er zoals altijd een spetterend feest. Zet de komende weken vaak een rock-en-roll-plaat op. Dan kan je 
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HOT ROAD REVIEW2 COMMISSIES & BESTUUR

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 14 januari. 
Stukken aanleveren kan via redactie@hagueroadrunners.nl

Redactie  – André Westerhuis, Heleen Wagenaar, Janneke Lous, Hilde Eugelink

Advertententies  – nformatie over advertentietarieven is verkrijgbaar bij Willem van Prooijen 

  (zie clubinformatie pag. 12)

Vormgeving – Printstudio Statenkwartier BV

Drukwerk  – Printstudio Statenkwartier BV

Fotografie – Hilde Eugelink, André Westerhuis en vele leden

Ledenadministratie – Voor wijzigingen in de adressering, neem contact op met Willem van Prooijen 

  (zie clubinformatie pag. 12).

De Club van Honderd
H

et bestuur van de Club van Honderd van The Hague Road Runners wil langs deze weg de leden van de Club 
van Honderd zeer hartelijk bedanken voor hun financiële bijdrage aan onze Club in 2008 en rekent ook op uw 
steun in 2009. Immers, The Hague Road Runners heeft grootse plannen voor uitbreiding van de accommodatie 

hetgeen uiteraard niet zonder de nodige financiële  middelen mogelijk is. 

Tevens wenst het bestuur van de Club van Honderd alle leden van The Hague Road Runners prettige feestdagen en een 
voorspoedig 2009 toe. Hopelijk zien we elkaar op de nieuwjaarsreceptie zondag 4 januari 2009 in het clubgebouw van 
The Hague Road Runners.

Door:

Ben Hermans
Voorzitter Club van Honderd

Ontruimingsinstallatie
B

ij een recente controle door de brandweer is er geëist dat ons clubhuis moest worden voorzien 
van een ontruimingsinstallatie. Deze is nu geïnstalleerd met inbegrip van sirenes en hand-
melders in verschillende ruimtes. De handmelders hebben de vorm van een rechthoekig rood 

kastje met wit glasplaatje.

Alleen in geval van een brand moet men het glasplaatje aanraken, wat dan onmiddellijk breekt en tot gevolg heeft dat de 
sirenes direct loeien. Bij dat signaal moet iedereen het gebouw verlaten en zich verzamelen op het terras. Deze informa-
tie staat ook aangegeven op het ontruimingsplan wat op verschillende plekken in het clubgebouw is opgehangen. Tevens 
is bij de brandmeldcentrale in de entreehal een instructie opgehangen wat men moet doen na de brand of bij vals alarm 
om de installatie uit te zetten.

Binnenkort zal er op de trainingsavond een ontruimingsoefening worden gehouden.

Door:

Jelle van der Veen

W
anneer je dit leest, weet je wie de nieuwe voor-
zitter van jouw vereniging is.  

Het voorbije halve jaar heb ik min of meer als “schadu-
wvoorzitter” meegelopen met het bestuur. En wat je in 
feite al kunt weten blijkt de werkelijkheid te zijn. Wat ik 
al dacht werd toen bevestigd. Ik heb gezien en ervaren 
dat achter de schermen door veel vrijwilligers “dat” werk 
wordt gedaan waardoor de vereniging soepel kan draaien. 
In mijn presentatiepraatje op de algemene ledenvergade-
ring van 28 oktober heb ik ook gezegd dat de vrijwilligers 
het cement zijn van de vereniging en, als je verder kijkt, 
van nog veel meer in de samenleving.

Maar nu is het dan echt begonnen. Zo heb ik voor het 
eerst regionaal overleg gevoerd met de Atletiekunie en 
de voorzitters van de verenigingen in de regio. Tot mijn 
verbazing is het merendeel van de voorzitters al bijna 
acht jaar of langer in hun functie actief. Dat roept bij mij 
natuurlijk de vraag op of voorzitters vaak aan het pluche 
gehecht raken of dat het baantje zo weinig in trek is dat er 
geen opvolgers te vinden zijn. Ik ga het beleven!

Hoe lang ik lid ben van onze vereniging weet ik niet 
exact. Ik schat ongeveer 16 jaar en het is enigszins toeval 
dat ik bij de Road Runners terecht kwam. Enkele buurt-
bewoners van het hardloopgroepje met wie ik jaar in jaar 

TC-nieuws
Het zal inmiddels bekend zijn dat Peter Kempkes wegens andere drukke bezigheden eind van dit jaar 
helaas stopt als voorzitter van de TC. Hierbij willen we hem alvast bedanken voor de periode dat hij 
zich heeft ingezet voor de TC. Op het moment dat dit stuk geschreven wordt zijn we nog op zoek 
naar een opvolger. Behalve een voorzitter kunnen we zo wie zo wel extra mensen gebruiken in de 
TC, dus mocht je interesse hebben: meld je bij het bestuur of de TC-leden. 

V
rijwilligers spelen een belangrijke rol binnen de vereniging, dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Zonder hun 
inzet zou er geen bardienst zijn, geen wedstrijden georganiseerd worden of andere clubactiviteiten zoals feestjes 
of een trainingsweekend, er zouden geen trainers zijn, geen clubkrant enz. enz. Kortom, zonder vrijwilligers zou 

de HRR niet kunnen bestaan.

Korte terugblik

- Appie Beekhuizen is geslaagd voor zijn examen Trainer Loopgroepen. Appie: gefeliciteerd!
- De TC heeft een trainersmiddag georganiseerd. Onder leiding van Marcel den Dulk hebben de trainers gezamen-

lijk het veiligheidsplan en de noodprocedure besproken en een praktijkoefening uitgevoerd. Aansluitend was er een 
etentje op de club. 

- De jaarlijkse looptrainersdag van de Atletiekunie heeft inmiddels plaatsgevonden. Hierbij waren ook weer een aantal 
HRR-trainers vertegenwoordigd.

- Trudy de Lange heeft zowel voor de trainers als voor de leden een herhalingscursus reanimatie gegeven.

Voor de komende periode hopen we dus op versterking van de TC om de activiteiten die op ons lijstje staan te kunnen 

uitvoeren. Verder hopen wij natuurlijk een geslaagd verloop van de 1vd4 weg en crosswedstrijden die momenteel geor-

ganiseerd worden, met goede resultaten voor HRR-deelnemers.

Omdat dit de laatste clubkrant van dit jaar is wensen we iedereen alvast prettige kerstdagen en een goed oud- en nieuw, 

en veel loopplezier in het nieuwe jaar. 

Namens de TC en trainers:

Annet Manders en Eric Kerklaan

uit trainde, o.a. voor conditieopbouw voor hoog alpiene 
hutten tochten, gingen opeens bij de Road Runners lopen. 
Daar stond ik dan. Ik moest voortaan “in mijn remi” 
maar liet mij uiteindelijk overhalen en ging mee naar de 
club. Het was echt zo leuk als zij beweerd hadden. De 
regelmaat in de trainingen nam toe, de prestaties schoten 
omhoog en - om dat woord maar eens te gebruiken - het 
is een gezellige club. Maar door de avondtrainingen wel 
minder gezamenlijk eten met vrouw en dochters. Ik heb 
bij 4 trainingsgroepen gelopen en loop nu al jaren met 
veel plezier bij Ed Zijl in de korte afstandsgroep. Zolang 
je bij Ed binnen de 25 minuten op de 5 blijft lopen en 
niet teveel over duurlopen praat ben je daar welkom! 
Inmiddels loopt de jongste van mijn twee dochters Tobijn 
ook bij Ed en lopen we vaak samen met enkele andere 
groepsleden op zaterdag een duurloop.

Waarom ik mij kandidaat heb gesteld voor het voorzitter-
schap? In mijn werk als leidinggevende bij de gemeente 
Leidschendam-Voorburg ben ik altijd druk geweest met 
aansturen van directies / afdelingen / projectgroepen op 
zeer verschillende niveaus. Ik heb daarbij ondermeer veel 
met scholenbouw, onderwijs, jeugd, dienstverlening en 
sport te maken gehad. En verder natuurlijk met lokale 
bestuurders of te wel de politiek. Naast mijn werk heb ik 
altijd in diverse besturen vrijwilligerswerk gedaan zowel 
op landelijk als op lokaal niveau. Het meest intensieve 
bestuurswerk dat ik ooit beleefd heb was als voorzitter 
van een schoolbestuur met de personeelsportefeuille. Dat 
waren tropenjaren! 
Ik kan er goed mee uit de voeten en vind het heel leuk om 
op deze wijze een bijdrage te leveren aan verenigingen. 
Deze aspecten en het feit dat ik met pensioen ben gegaan 
en dus tijd heb, deden mij besluiten om ja te zeggen op de 
vraag van het bestuur om mij kandidaat te stellen. 

Het voorzitterschap biedt de gelegenheid de vereniging 
verder uit te bouwen, te professionaliseren en de rand-
voorwaarde voor de sportbeoefening te optimaliseren. Het 
is belangrijk om hierin nieuwe initiatieven op te pakken en 
te ondersteunen. Het nieuwe beleidsplan 2009-2012 heeft 
dat in zich en dat gaan we als bestuur concreet uitwerken.
Ik ga hier met veel plezier mee aan het werk en hoop dat 
jullie hier ook je steentje aan bijdragen.

Door:

Toon de Graauw

 Zoveel Jaar! Berichten vanuit het bestuur
In de bestuursvergaderingen van 30 september en 4 november is het volgende aan de orde gekomen:

Bestuursvergadering 30 september 2008;
- Zoals gebruikelijk wordt de bestuursvergadering in september gebruikt om de begroting door te nemen. Ook is veel 

tijd besteed aan het definitief maken van het beleidsplan. 

Bestuursvergadering 4 november 2008;
- Voor het jubileumfeest volgend jaar is een commissie opgericht onder leiding van Nico Trotsenburg. Morgen vindt de 

1e vergadering plaats. 
- Met betrekking tot de kledinglijn wordt besloten dat wedstrijdkleding in de kleuren bordeaux/grijs blijft. 

Trainingskleding mag gebruik maken van een 3e kleur.  
- Het bord met het ontruimingsplan moet aangepast worden. Ook zal er een keer geoefend gaan worden op een train-

ingsavond. 
- HRR kent op dit moment diverse vacatures binnen de commissies. Mensen zullen gevraagd gaan worden, maar spon-

tane aanmeldingen worden zeer gewaardeerd! 
- De ere-galerij, onthuld tijdens de ALV, zal een mooie plek in de vergaderkamer krijgen.

De laatste bestuursvergadering voor 2008 is verzet van 16 naar 9 december.

Door:

José Willemse
2e Secretaris Bestuur
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• 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

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!)

Beste Vrijwilliger van 
The Hague Road Runners
Met deze aanhef hoop ik eigenlijk meteen alle 
leden van The Hague Road Runners aan te 
spreken. Gelukkig bereik ik al 250 leden, maar ik 
mis er nog steeds zo’n 450. Eigenlijk had ik dus 
moeten beginnen met: “Beste bijna vrijwilliger 
van The Hague Road Runners”. Het verschil zit 
hem dus in het woordje “bijna”; vijf kleine let-
ters. 

O
nze vereniging draait “bijna” geheel op vri-
jwilligers. Dat is niet verwonderlijk, want er 
moet veel gebeuren om de boel draaiende te 

houden. En dat kan alleen maar met vrijwilligers. Mensen 
met een specifieke expertise of gewoon veel animo waar 
de vereniging haar voordeel mee kan doen. Mensen die 
het leuk en belangrijk vinden om naast het reguliere 
lidmaatschap hun steentje bij te dragen aan het runnen 
van de vereniging. Met elkaar zorgen de vrijwilligers er 
ook voor dat de contributie aangenaam laag kan worden 
gehouden. En daar profiteren alle leden van The Hague 
Road Runners weer van. Zie het niet als een “verplicht-
ing”. Het geeft vooral voldoening en het is een goede 
oefening voor je dagelijks functioneren. En de tijdsbelast-
ing valt best mee. Waar zijn we zoal naar op zoek? 

Barcommissie

We zijn nog op zoek naar één of twee mensen die de bar-
commissie willen komen versterken. Het gaat er vooral 
om mensen die mee willen denken en te beslissen over 
de exploitatie (inkoop en verkoop) van de bar, het assorti-
ment, de feesten en alles wat daar (in)direct mee te maken 
heeft. Meld je bij Herman van der Stijl (h.a.vanderstijljans
en@12move.nl ) voor meer informatie of vragen.
 
Barvrijwilligers

Wij beschikken over een heel regiment barvrijwilligers 
die gemiddeld zo eens in de 8 weken bardienst draaien. 
Een leuke manier om alle leden van de vereniging te 
leren kennen en je culinaire- en verkoopkwaliteiten bot te 
vieren op de HRR leden! Maar met meer barvrijwilligers 
kan de frequentie waarop je bardienst moet draaien naar 
beneden. Dus: barvrijwilligers zijn meer dan welkom. En 
het is echt niet moeilijk, maar vooral leuk. Meld je aan 
bij Ineke Gillet (gillet@tele2.nl) voor meer informatie of 
vragen. 

Communicatie Commissie

De Communicatie Commissie is nog op zoek naar enkele 
(extroverte) leden die het een uitdaging vinden om 
hun tanden te zetten in het communicatiebeleid van de 
vereniging. Van perscontacten tot het “bewaken” van het 
imago van de vereniging naar binnen (de leden) en naar 
buiten (de grote wereld). Daarbij komen veel aspecten 
kijken: clubkleuren, clubkleding, folders en brochures, de 
website. Te veel om op te noemen maar wel heel belan-
grijk voor onze positionering als wegatletiek vereniging 
in de regio. Meld je aan bij Hilde van der Wee, Monique 
Parisius of Toon de Graauw. Voor meer informatie of vra-
gen: communicatie@hagueroadrunners.nl

Clubblad

Hilde Eugelink, André Westerhuis, Heleen Wagenaar en 
Janneke Lous zijn de drijvende krachten achter The Hot 
Road Review. Om er voor te zorgen dat de Road Review 
vooral ook “hot” blijft zijn zij op zoek naar een nieuwe 
hoofdredacteur die niet alleen beschikt over een “creat-
ieve” pen, maar ook organisatorische vaardigheden om 
Hilde per 1 januari a.s. als hoofdredacteur op te volgen. 
Zowel Hilde als André zijn graag bereid om een toelicht-
ing te geven op de taken en verwachtingen van de nieuwe 
hoofdredacteur. Meld je bij Hilde Eugelink of André 
Westerhuis (clubblad@hagueroadrunners.nl) voor meer 
informatie of vragen. 

Groencommissie

The Hague Road Runners beschikt over een schitterende 
tuin. Leden met “groene vingers” zijn altijd welkom om 
hun bijdrage in het onderhoud van de tuin te leveren. 
Ook hier geldt: “Vele handen maken licht werk”. Meld je 
bij Jelle van der Veen (f2hveen54@hetnet.nl) voor meer 
informatie of vragen.
 
Trainers

Onze vereniging groeit. Elk jaar stijgt het ledental. Niet 
verwonderlijk met een omvangrijke groep gemotiveerde 
trainers die het leuk vinden een trainingsgroep onder zijn 
of haar hoede te nemen. Maar ook bij de trainers is er 
verloop. We kunnen dus altijd nieuwe trainers gebruiken. 
Als je het leuk vindt om leiding te geven en op termijn 
zelf een loopgroep onder je hoede wilt nemen, geef je 
dan op voor de officiële TLG cursus van de KNAU. 
Want zoals bekend is: The Hague Road Runners werkt 
alleen met gekwalificeerde trainers. De opleidingskosten 
worden door de vereniging vergoed. Meld je bij Izaak 
Luteijn (izkltn@bart.nl) voor meer informatie of vragen. 

Vrijwilligers bij evenementen

Of het nu The Royal Ten is, of de één van de vier com-
petitie. De organisatoren daarvan (en van andere even-
ementen) kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Dus, is er 
een oproep, meld je dan aan. Kleine moeite, groot plezier 
voor organisator én vrijwilliger. 

Staat er ook wat tegenover?

Jazeker! Twee keer per jaar organiseren we een feestelijke 
activiteit waarbij we wat terugdoen voor alle vrijwilligers. 
Verder wordt iedere vaste vrijwilliger geregistreerd bij 
HOF, de Haagse vrijwilligersorganisatie. Het HOF–pasje 
geeft recht op tal van kortingen op (culturele) activiteiten 
in en om Den Haag en, om maar een voorbeeld te noe-
men, altijd 10% korting op je bioscoopkaartje. Zie ook 
www.hofnet.nl 

Maar het belangrijkste is dat je er The Hague Road 
Runners en jezelf een groot plezier mee doet. Dus, mogen 
wij, de huidige vrijwilligers, ook op jou rekenen? 

Met vriendelijke groeten,

Leendert Remmelink 
(secretariaat@hagueroadrunners.nl)

Zondagmiddag 23 november. Het is de eerste 
echte winterse dag van dit jaar. Buiten is het 
koud en het sneeuwt. In het warme clubhuis van 
the Hague Road Runners zitten 25 kinderen klaar 
voor de komst van Sinterklaas. Zou hij ook dit 
jaar bij HRR langskomen? Of is het weer te slecht 
voor de Sint, zijn pieten en het paard?

D
e jonge roadrunnertjes zitten in een kring rond 
Marijke die een pietenverhaal vertelt. Veel kin-
deren zijn mooi geschminkt of verkleed als 

Sinterklaas of Zwarte Piet. Opeens komen er echte pieten 
binnen gerend. Gelukkig! Nu kan het feest echt begin-
nen. De pepernoten vliegen door het clubhuis, pieten 
klimmen en klauteren om cadeautjes te zoeken. Opeens 
wordt het stil. Buiten komt Sinterklaas door de sneeuw 
aangereden op zijn paard, in gezelschap van nog twee 
pieten. Opgelucht stijgt hij af, want met zulk weer is het 
geen pretje op zo’n paard. Onder luid gezang wordt de 
goedheiligman binnen gehaald. Hij neemt plaats op een 
prachtige stoel die al op het podium klaar staat en als snel 
voelt hij zich helemaal thuis.

Eerst moeten de pieten één voor één naar voren komen. 
Ze moeten allemaal een kunstje laten zien voor een pie-
tendiploma. Frutselpiet fatsoeneert het haar en de mijter 
van de Sint en huppelpiet doet een handstand. Ze zijn 
allebei geslaagd!

Nu mogen alle kinderen om de beurt bij Sinterklaas 
komen. De meeste kinderen zijn erg stoer en vinden 
het niet eng om alleen naar voren te komen. Bij de hele 
kleintjes gaat gelukkig papa of mama mee. Ook dit jaar 
hebben de luisterpieten hun werk weer goed gedaan, 
want Sint is goed geïnformeerd over het wel en wee van 
de kinderen. Voor allemaal is er een cadeautje. Sommige 
kinderen moeten lang geduld hebben. Tussen het uitdelen 
van de cadeautjes door, wordt er namelijk ook nog een 
paar keer gedanst op Sinterklaas-disco-liedjes. Als alle 
jonge gasten een pakje in ontvangst hebben genomen, 
wordt ook Dannis in het zonnetje gezet door Sinterklaas. 
Hij heeft 15 jaar lang voor HRR de contacten met Spanje 
onderhouden. Waarvoor veel dank!

Helaas is het dan alweer tijd voor de kindervriend om te 
vertrekken. De kinderen zingen en zwaaien tot Sinterklaas 
het clubhuis heeft verlaten. Hij gaat met zijn pieten de 
sneeuw weer in om andere kinderen te bezoeken. Binnen 
wordt nog nagepraat over de middag. Ook dit jaar kunnen 
we terugkijken op een geslaagd Sinterklaasfeest!

Door:

Janneke Lous

Sinterklaas bestudeert aandachtig het Grote Boek’

Wie zoet is:



Tijdens elke wedstrijd, of het nu de 1500 meter 
is of de marathon, zijn er altijd momenten die 
bij blijven en die vervliegen. Echter, een moment 
slaan we altijd goed op en dat is de tijd op de 
klok bij het finishen. Ok, de secondes misschien 
niet.

A
ls het echter voorkomt dat bij een eindtijd van 

4:01:00 de seconden op :00 staan voorbij de 

finishlijn, dan blijft dit wel bij. Zelfs na een mara-

thon en in het bijzonder als er een foto is gemaakt die dit 

bewijst. Iets dergelijks is mij namelijk overkomen. 

In de uitslagenlijst van de bewuste marathon stond de tijd 

van 4:01:07 vermeld, terwijl ik toch zeker wist een tijd 

van 4:01:00 te hebben gezien. Aan Izaak Luteijn, onze 

wedstrijdsecretaris, heb ik gevraagd welke tijd nu eigen-

lijk officieel geldig was. Het ging namelijk wel om een 

HOT ROAD REVIEW4 MENSEN ACHTER DE VERENIGING

Onze fysiotherapeut Dannis van den Berg was 
een van 40000 gelukkige hardlopers die mee dit 
jaar mee mochten doen met de 39ste  NY-mara-
thon. Zijn voorbereiding was matig: wel een half 
jaar wandeltraining jaar voor de vierdaagse in 
Nijmegen, maar - na een veel te warme vakan-
tie in Amerika -, slechts 2 maanden hardloop-
training. Die training bestond dit keer uit 3-4 
keer trainen in de week, de halve marathon van 
Rotterdam en Amsterdam en 2 maal een 30 km 
loop in de omgeving van zijn huis. Te veel duur-
werk en te weinig kwaliteitstraining. Hoe loopt 
dat af? 

‘Ik ben met HOLLAND RUNNER als fysiotherapeut en 
tourleider naar New York gevlogen. Vrijdagochtend met 
alle Holland Runner klanten in Central Park getraind en 
zaterdag de Freedom Run gelopen van de VN naar Central 
Park. Altijd leuk met alle buitenlanders in hun lokale outfit 
lopend door de straten van Manhattan.  

Wachten op de start

Op zondag 2 november loopt de wekker om 3.45 af. Veel 
te vroeg. We hadden een uur extra omdat in New York 
de wintertijd een week later ingaat dan in Nederland. 
Behoorlijk warm kleed ik mij aan omdat het buiten nog 
zeer koud is (4-5 graden). Ik besluit met thermo onder-
goed en een tight te gaan lopen. Tevens knoop ik een dun 
windjack om mijn middel, omdat ik als langzame loper 
- zeker op de bruggen - het behoorlijk koud kan krijgen. 
Het hardloopshirt is oranje met mijn eigen naam erop 
geplakt zodat de mensen langs de kant je naam roepen. 
Na 3 mile: ‘Your almost there!’ en ‘You are looking great 
Dannis’, terwijl je je rot voelt. Toch helpen deze aanmoe-
digingen je tijdens de race de pijn even vergeten. De bus 
brengt ons naar Staten Island waar we al om 5.30 uur in 
de startgebied aanwezig zijn. Met het groepje van Holland 
Runner zoeken we een beschut plekje uit de wind; we 
moeten nog ruim vier uur wachten op de start. Dit is een 
absoluut zwak punt van de NY Marathon. 

Koud en verkleumd sta ik in wave 1 aan de start. De 
wereldtoppers worden voorgesteld, de stars en stripes 
door een te dikke neger gezongen – mag wel eens gaan 
hardlopen -  en daar klinkt het startschot. Onder de tonen 
van ‘New York, New York’ van Frank Sinatra komt de 

massa in beweging. Na de start loop je direct de Verrazano 
bridge op, 2 mijl lang en vandaag komt ons een wel zeer 
harde noordoostenwind tegemoet die tot aan de Bronx 
tegen blijft. Beneden aan de brug loop je het altijd gezel-
lige Brooklyn in waar je via de 4th Avenue verschillende 
bevolkingsgroepen passeert: negers, latino’s, orthodoxe 
joden, chinezen. 

Genieten

Als ik de marathon loop, loop ik niet met oogkleppen 
op: ik kijk naar de omgeving, hoor elke band spelen, van 
hardrock tot gospel en geniet van bijna elke mijl. Bijna, 
want bij mijl 11 krijg ik ineens last van honger, terwijl 
ik normaal gegeten heb en om het uur mijn power bar 
heb genuttigd. Toch voel ik de energie wegvloeien, maar 
gelukkig staat daar een mevrouw met bananen en dat doet 
wonderen. Ik kan mijn tempo hervinden en bel bij het pas-
seren van de halve marathon Nicole en de kinderen om te 
vertellen hoe lekker ik bezig ben. Na de Queensborough 
Bridge draai je onder luid gejoel de 1st Avenue op waar 
alle supporters staan opgesteld. Vooral in het begin staat 
het rijen dik met heel veel oranje. Hier voel je even niet 
de pijn. Echter, een mijl verder is dat gevoel al weer 
verdwenen en moet je het zeer lange saaie stuk naar de 
Bronx nog volbrengen. In de Bronx, en dat ligt niet aan 
de wijk, word ik misselijk. Ik kan geen water meer zien en 
heb absoluut geen trek meer in mijn laatste gel. Langs de 
kant zie ik iemand met een patatje staan: daar heb ik wel 
trek in. Echter, als ik dat eet zal ik een mijl later kotsend 
aan de kant staan. De misselijkheid overwonnen kom ik in 
Harlem aan en dan is het nog maar 4 mijl naar de finish. 

De laatste mijl door Central Park zijn zeer verraderlijk. 
Heuveltje op en af en na elke bocht weer een volgende 
bocht. Het supporterspunt van Holland Runner passerend 
krijg ik weer vleugels voor de laatste mijl, en als ik dan de 
finish in zicht krijg probeer ik met mijn laatste krachten 
een soort sprintje eruit te persen. Euforisch passeer ik de 
finish: voor de tweede keer op rij heb ik de NY marathon 
volbracht in een tijd van 5.06.02. Iets langzamer dan vorig 
jaar, maar weer een geweldige ervaring rijker. En nu op 
naar Londen 2009! Het wordt steeds gekker met die fysio 
van de HRR.

Door:

Dannis van den Berg

New York Marathon 2008

Geen hardloopvereniging zonder trainers. The 
Hague Roadrunners telt er een stuk of 20. Het 
merendeel is al jaren verbonden aan de club en 
heeft door de jaren heen een eigen kijk op het 
hardlopen ontwikkeld. In deze rubriek komen 
verschillende trainers aan het woord voer fit 
blijven, schema's, trainingstechnieken, voeding 
en wedstrijdvoorbereiding. Redacteur Heleen 
Wagenaar sprak dit keer met de kersverse trainer 
Jan Koning: in september begonnen en blakend 
van enthousiasme.

J
an Koning loopt al sinds 1992. Hij begon bij The 
Hague Roadrunners om vervolgens een overstap te 
maken naar Haag Atletiek. Het zij hem vergeven 

want hij had een mooie reden: hij ging samen met zijn 
zoon Barry trainen. Omdat er geen kinderen lopen bij de 
HRR werd het Haag Atletiek. Maar het beviel niet en Jan 
en Barry, toen dertien jaar, begonnen samen aan de ZOT. 
Beiden lopen nog steeds: vader met z’n eigen groep en 
zoon bij Marcel den Dulk.

Motivatie

Toen Peer Leegstra – de vorige trainer – ziek werd, moest 
er een nieuwe komen. ‘Helemaal democratisch heeft de 
groep toen bedacht dat ik de trainerscursus moest gaan 
doen. Ik heb me er gewillig bij neergelegd maar vond het 

hartstikke leuk om te gaan doen’, aldus Jan. De cursus 
begon in oktober 2007 en in april deden de trainers van de 
toekomst examen. Met succes, maar Jan Koning was geb-
lesseerd en moest tot september wachten om het geleerde 
in de praktijk te brengen.

Wat is de motivatie van deze nieuwe trainer? ‘Ik ben een 
recreantentrainer van een groep waar gezelligheid hoog in 
het vaandel staat. De groep zet leuke tijden neer, vooral 
sinds de komst van een paar nieuwe, jonge lopers. Die 
drie beïnvloeden de snelheid, maar dat vind ik wel leuk’, 
geeft de trainer toe. ’In deze donkere dagen moet je hun 
snelheid een beetje afremmen om de groep bij elkaar te 
houden, veiligheid gaat boven alles.’ In het trainingssche-
ma zijn naast intervaltrainingen en lange duurlopen ook 
de 1 van de 4-loopjes verwerkt en de CPC, waar de hele 
groep aan mee gaat doen. En de zomerse duiken in de zee, 
houdt de trainer er eveneens in. Het sociale van de groep 
is vooral ook te herkennen aan een etentje bij iemand 
thuis of een après-loop, als variant op de après-ski. ‘Heel 
belangrijk’, vindt Jan Koning.

Hobby

Heeft een drukke trainer nog een hobby? ‘Ja, mijn BMW-
motor. Die gebruik ik de hele dag. Als groepsleider van 
een machinistengroep van ERS Railways (containerver-
voer over het spoor) ben ik veel op weg naar de mensen. 

En niet met de trein, maar op de motor. En naar de HRR, 
ga ik ook op de motor.’ Maar zijn allergrootste hobby is 
en blijft hardlopen: lekker bezig zijn. Hardlopen heeft een 
tijdje zijn leven beheerst, hij liep toen zes à zeven keer 
per week met Cor van Putten en de Weglopers. Dat waren 
goede tijden, maar – na een tip van het thuisfront – loopt 
Jan Koning nu drie keer per week. En dat hoopt hij met de 
groep nog lang te doen.

Door: 

Heleen Wagenaar

Kersverse trainer Jan Koning: 

‘De trainerscursus was hartstikke leuk om te doen'

‘Jan Koning’

65+ persoonlijk record. Izaak ging eens zoeken tussen de 

842 fotoÊs van deze kleinschalige, maar feestelijke mara-

thon in Roelofarendsveen � 19 ronden over woonerven, 

608 bochten (niet zo vervelend als het lijkt), veel stoepjes, 

veel publiek � en wat bleek: op een foto 1,5 meter voor de 

finish genomen gad de klok 4:01:08 aan en op een ander 

na de finishlijn genomen stond de klok op 4:01:00! 

Izaak had daar een passend antwoord op, namelijk dat de 

secondencijfers op een gegeven moment van 9 naar 10 

verspringen en juist in die fractie van een seconde dat de 

secondencijfers 00 aangeven is de foto afgedrukt. Prachtig 

dat zowel loper (ik dus) als fotograaf tegelijkertijd hebben 

gekeken en afgedrukt. Mijn finishtijd was dus eigenlijk 

4:01:09. Izaak zei dat ik 2 seconden gematst was. Toch 

lekker meegenomen op 42.195 meter!

Door:

Dick van Es

‘Na de finishlijn’.Voor de finishlijn’.

Finishtijd goed gezien en toch niet goed?

Informatie over advertentietarieven 
verkrijgbaar bij:

André Westerhuis, Van Loostraat 33, 
2582 XA Den Haag
Tel. 070 378 53 52 

Email wesnet@wanadoo.nl
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Nieuws van het front! Het HRR Racing Team is 
aan een nieuw haardloopseizoen begonne. Wat 
kunnen we verwachten? Trainer Marcel den Dulk 
brengt ons op de hoogte.

N
a de zomer is het altijd een beetje rustig met wed-
strijden. Gelukkig nadert het einde van het jaar 
met rasse schreden: niet dat we het leuk vinden 

dat we weer een jaartje ouder worden, maar het gaat om 
de wedstrijden die gaan komen. Vaak is het in de zomer 
wat warmer en valt het trainen niet mee. Afgekoeld is het 
zeker wel. Helaas hebben we dan ook weer last van de 
regen; het hoort erbij. 

Wedstrijden in het vooruitzicht

Het is jammer dat de Parnassia Laan van Meerder-voort-
loop dit jaar niet doorgaat. Gelukkig gaan onze 1 van de 
vier wedstrijden wel door. De volgende is op onze eigen 
club, op 30 november. Een goede basis voor de jongens 
om de tien kilometer te doen waarbij sommigen het doel 
hebben een snelle tijd neer te zetten. De jonge atleten 
gebruiken deze wedstrijd als basis training om meer 
inhoud te krijgen voor een snelle vijf kilometer.

Op zeven december start het Z & Z circuit met de wel-
bekende Ter Speckeloop te Lisse. Zo onderhand wel een 
openingsklassieker van het circuit te noemen. Voordat je 
het weet is het dan weer 2009 en dan gaan we weer rich-
ting lente.

Trainers en trainingen

Sinds kort heeft ook Appie Beekhuizen zijn officiële 
trainersdiploma binnen. Gefeliciteerd! Nu hebben wij er 
een assistent-trainer bij en zijn ervaring is altijd goed 
gebruiken in het team. Niet dat hij ervaringen eerder 
niet deelde, integendeel. Hij is er in de loop der tijden 
achter gekomen dat het overbrengen van je know how een 
heel leuke bezigheid is. Wij hebben allemaal last van de 
tand der tijd en als het dan minder gaat blijft er automa-
tisch tijd over voor dit soort dingen. De vereniging kan 
gediplomeerde trainers altijd goed gebruiken, zeker als ze 
nog aan de jonge kant zijn. 

In het kader van verjonging en aanvulling zijn we ook 
begonnen met het samen laten trainen van snelle atleten 
in een groep. Aan Peter van Leeuwen heb ik gevraagd 
of hij een aantal atleten wil trainen die hier zin in hebben 
en er in aanmerking voor komen. Het gaat dan om het 
samenbrengen van snelle atleten die nu bij diverse train-
ers lopen. Door ze samen te laten trainen motiveren zij 
elkaar. Voor Peter is gekozen, omdat hij met zijn atleten 
net onder ons niveau opereert en ook oud-leden van het 
Racing Team hierin zitten, waaronder hijzelf. Het voor-
deel is dat ze bij Peter op hetzelfde schema trainen, wel 
op een lager niveau, maar op dezelfde wijze en met geli-
jksoortige trainingen. Ik hoop dat dit experiment slaagt en 
dat trainers goed hun ogen de kost geven en observeren of 
er soms dames of heren bij hen lopen die best in een wat 

snellere groep kunnen trainen. Volgens mij is er nog wel 
talent op de club te vinden, maar moeten we er allemaal 
aan werken en voor open staan. En is het dan misschien 
zover, dan is de overstap makkelijker.

Voeding

Op het gebied van voeding zijn we over gegaan op Vitargo 
Carbolaoder, aangeraden door Zier Running. Het bevalt 
ons prima. Het is smaakvol en zelf te doseren, zodat het 
naar ieders wens kan worden aangemaakt. De werking 
berust op het aanvullen van de glycogeenvoorraad, voor 
een wedstrijd of tijdens een lange training. Je kunt dan 
optimaal geladen aan je wedstrijd beginnen, eventueel 
met stapelen van glycogeen daags ervoor. Tijdens de 
lange trainingen zorgt het Vitargo ervoor dat je glycogeen 
gehalte op peil blijft zodat je langer intensief kunt trainen. 
Een groot voordeel is dat het redelijk gemakkelijk tijdens 
de trainingen weg drinkt.

Aangezien dit alweer het laatste blad van het jaar is wens 
ik iedereen de komende wintertijd veel trainingsplezier en 
een gezond en blessurevrij 2009

Door:

Marcel den Dulk 
HRR Racing Team

Zondagochtend 2 november 2008. De zon schi-
jnt vrolijk door de gaten in het bladerdak. Op 
het grasveld rond de start en finish heerst een 
gezellige sfeer. Ik zie meteen een paar bekende 
gezichten, waaronder dat van mijn trainer (Pieter 
de Graaf). Eerst verkleden: op de fiets 'stikte ik 
me al de dievenmoord' zoals Peter Groen uit mijn 
groep het placht uit te drukken. Paarse korte 
broek, om toch een beetje in clubkleuren te kun-
nen starten, en mijn ZOT-shirt met HRR logo. Een 
wedstrijdshirt heb ik nog niet, want mijn maat is 
niet op voorraad. 

B
ij het ophalen van mijn nummer even verwarring. 
Mijn naam staat niet op de lijst... Het verbaast me 
en ik ben er ook een beetje boos over, want ik heb 

ruim een week eerder mijn naam gezet op de lijst in ons 
clubhuis. Wat is daar dan mee gebeurd? Het betekent 
opnieuw in de rij staan en alsnog inschrijfgeld betalen. 
Gelukkig heb ik op het laatste moment nog een los tientje 
in mijn zak gestoken.
 
AV Sparta biedt vandaag op het Duinrellpark drie wed-
strijden aan: een jeugdloop (41 deelnemers), een 5 km (69 
deelnemers) en een 10 km (143 deelnemers). De 5 en 10 
km starten tegelijkertijd en volgen ook hetzelfde parcours 
van 2.5 km: twee rondjes dus voor de 5 km en vier voor 
de 10 km. Op de 5 en 10 km is onze club met 23 lopers 
vertegenwoordigd, waarvan verreweg de meesten (20) 
voor de lange cross gaan. De groep van Pieter de Graaf is 
met vijf lopers goed vertegenwoordigd.

Het is vrij kort voor de start als ik mijn wedstrijdnummer 
opspeld. Toch maar wat inlopen nog. Ik zie wat roodwitte 
linten, een pittige zandheuvel en op een stukje klinkers 
wat borstelmatjes. De Heuvel zie ik nog niet. Door de 
verhalen van mijn loopmaatjes in de opmars naar deze 
cross zie ik het ding met enige angst tegemoet. Eigenlijk 
ben ik stiekem wel optimaal voorbereid: twee weken 
geleden liep ik als weekendtraining met de vader van 
mijn vriendje bijna 1000 hoogtemeters van Chur naar 
Tschiertschen (Zwitserland), een heel klein stukje van de 
Graübundenmarathon-route.

Lopen aan de 
Franse goudkust

Het begon allemaal op initiatief van Loet Kainde en 

Sylvia Kuiper. In 2004 kwamen zij op het idee om met 

een aantal lopers uit de groep van Jos de Graaf aan 

de Saint Tropez Classic mee te doen. In 2004 werd 

gestart met acht man. Dit aantal nam de afgelopen 

jaren gestaag toe. Dit jaar vloog het recordaantal van 

17 mensen met Loet en Sylvia naar Zuid-Frankrijk. 

Zeventien mensen in totaal vertrokken op donderdag 16 
oktober vanaf Rotterdam vliegveld richting Toulon. In 
Toulon reisde het gezelschap, in drie gehuurde auto’s, af 
naar Parc Oasis in Gassin. Dit ligt op 15 minuten rijden 
van St.Tropez. Verdeeld over 3 huisjes zouden zij daar 
de komende 4 dagen vertoeven. Op het programma stond 
uiteraard hardlopen, maar er was ook ruimte voor de 
nodige ontspanning. Zo werden leuke stadjes bezocht, 
een rondleiding gevolgd op een heus Chateau met ter 
afsluiting een heerlijke wijnproeverij en bovendien een 

rondvaart door Port-Grimaud (Venetie in het klein). Wie 
denkt dat sporten en wijn niet samen gaan heeft het 
goed mis. Dat heeft het gezelschap die vier dagen wel 
bewezen....
Op vrijdag, de dag na aankomst, werd al vroeg in de 
ochtend een trainingsrondje gemaakt. Zaterdag was het 
rust - nou ja, niet hardlopen – en zondag stond dan de 
Saint Tropez Classic op het programma. Iedereen moest 
al vroeg uit de veren om op tijd bij de start te verschijnen. 
Om kwart over 8 stond iedereen klaar in de haven van 
Saint Tropez. Na een groepsfoto in clubshirts liepen 
degenen die zouden meelopen zich warm, twaalf mensen 
in totaal. De vijf supporters stelden zich op om met cam-
era’s alles vast te leggen.
Het was een geweldige dag om te lopen. Alle dagen 
scheen de zon, maar uitgerekend die zondag was de lucht 
bewolkt en de temperatuur dus precies goed. Het parcours 
was pittig: 10 Engelse mijlen, 16.2 kilometer. Een deel 
van het parcours ging flink omhoog richting de citadel 
van Saint Tropez. Voor Hollandse lopers die alleen wat 
duinen zijn gewend een flinke kluif! Gelukkig maakte het 
uitzicht heel veel goed. Vanaf de top van de heuvel was er 
een prachtig uitzicht over de Middellandse zee. 
De eerste loper van de groep, John, finishte in een tijd 
van 1 uur en 16 minuten. De laatste twee lopers werden 
iets voor de 2 uur met gejuich binnengehaald. De taak 
van de zeer enthousiaste supporters zat er op. Tevreden 
en blij kon iedereen aan de klaarstaande taart en wijn! 
Maandag was het strandweer en daar werd gretig gebruik 
van gemaakt. Het was, kortom, een heerlijk weekend. 
Volgend jaar gaan we zeker weer!

Door:
Yvonne Buijs

Het winnen van de Duinrell Cross
 Het startschot klinkt voor mijn eerste Duinrellcross. Vlak 
na de start al meteen consternatie en een opstopping ter 
hoogte van een omzichtig in roodwit lint verpakt paaltje, 
midden in het pad. Niemand raakt gewond en we gaan op 
weg naar het bruggetje halverwege de prachtige beuken-
laan. Ook hier een opstopping. Een vrijwilliger maant ons 
tot voorzichtigheid. Het is een scherpe bocht omlaag en de 
houten brug is nat en glad. Ik zie het zo voor me dat ik in 
een later rondje in vermoeide staat de controle verlies en 
zo de plomp in vlieg. Aan de overkant is er weer ruimte 
en we naderen De Heuvel. Vrij onverwacht is ie daar 
ineens, scherp naar rechts omhoog…Aha, dit is ‘m dus. 
Gewoon heel rustig onderaan beginnen, bijna trippelend, 
met kleine pasjes. Er zit een steiler stuk in hogerop, en dan 
even vlak: paar passen iets langer. Naar links gaat het nog 
een stuk venijnig omhoog naar de uitkijktoren. Trippeltrap 
is inmiddels hijgend trekpaard. Wie in vredesnaam heeft 
bovenop die biels overdwars gelegd?? Even bijkomen; 
er vormt zich een rij voor de, naar wat zal blijken, spec-
taculaire afdaling. Eerst een stukje smal slingeren door 
wat bosjes. Een tak zwiept tegen mijn rechterbeen. Dan de 
bredere steile zandhelling. Wauw! Dit is wel geinig eigen-
lijk en ik probeer de slag te pakken te krijgen. 
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Merijn in actie’. 

 (met dank aan fotografe Astrid Dämmler)]

Lopers en supporters in St. Tropez voor de start’.] 

HRR Racing Team Wedstrijdseizoen 2009
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• bouwkundig advies

• complete verbouwingen

• kozijnen en gevelreparatie

G.J.v.d.Hengel Juliana van Stolberglaan 

259 2595 CG Den Haag

S
inds een paar maanden ben ik weer begonnen met 
heel rustig hardlopen naast nordic walken. Ik heb 
voor mij zelf een loopschema gemaakt dat reken-

ing houdt met mijn blessures. Zo mag ik nog niet in de 
duinen lopen en/of op harde ondergrond. Momenteel loop 
ik dinsdag-, donderdagochtend en zondagochtend. Op 
deze gestructureerde manier probeer ik het hardlopen op 
te starten. 

Toen ik met mijn trainingen wilde beginnen viel mijn 
oog gelijk op Clingendael. Clingendael biedt prachtige 
mogelijkheid om heel gevarieerd te trainen in een zeer 
afwisselende omgeving. Je hebt prachtige bospaden met 
zachte vlakke ondergrond, maar ook paardepaden, paden 
door heuvels enz. Voor elke loopgroep op welk niveau 
dan ook biedt het schitterende trainingsmogelijkheden.

Mijn favoriete rondje begint in het duinbos. Je loopt tus-
sen oude bomen op kleine heuvels. Het pad waarop je 
loopt heeft een zachte, gelijke ondergrond. Je hebt dus 
alle tijd om van het natuurschoon te genieten. Het duinbos 
heeft ook nog een stukje duin afgewisseld met eiken-
bosjes. De heuveltjes geven dat stukje van het rondje extra 
pit. Ook kun je dwars door de eikenbosjes gaan. De paden 
zijn smal maar heel goed te belopen. Na het duin kom je 
langs de ‘kabouterboom’ waar je een wens kunt doen, nu 
maar hopen dat deze uitkomt! Als je in de richting van de 
van Alkemadelaan loopt kom je ook kleine heuvels tegen. 
De paden zijn smal maar heel goed te belopen. Het bos 
in dat stuk is heel dicht en een beetje woest. Uiteindelijk 
kom je uit op de tankgracht. Daar ga je naar links en 
loop je het pad af dat evenwijdig aan de tankgracht loopt. 
Het pad is licht glooiend en geeft de mogelijkheid om een 

heel klein beetje heuveltraining te doen. Aan het einde 
van het pad ga ik naar rechts en dan naar links. Dan loop 
ik richting park Oosterbeek met volgens mij hele oude 
beukenbomen. Lange, dikke rechte stammen met een hele 
grote bladerkroon. Het park verlatend loop ik rechtdoor 
richting N44.
 
Ter hoogte van het veld ga ik rechtsaf en loop dan kris-
kras door park Oosterbeek. Dichte bosjes worden afgewis-
seld door open stukken. Één van de open stukken is 
een groot grasveld waar je allerlei korte sprintoefeningen 
kunt doen. Als ik Park Oosterbeek uit ga loop ik richting 
Sterrenbos. Dit bos kenmerkt zich door lange paden met 
in het centrum een brug en vele rododendrons. Als je het 
Sterrenbos uitkomt en richting uitgang Wassenaarseweg 
gaat passeer je in de lente een bloemen- en geuren-
pracht die schitterend is. Op de oprijlaan gekomen sla ik 
rechtsaf, richting Huize Clingendael en vervolgens de 
heuvel op. Vlak voor de brug ga ik naar links, richting de 
van Alkemadelaan. Bij de van Alkemadelaan ga ik naar 
rechts en nogmaals naar rechts om het Duinbos in te gaan. 
Meestal loop ik langs de tankgracht in een lichte versnel-
ling richting clubhuis. Als het pad bij de tankgracht eindigt 
ga ik naar links en vlak bij de uitgang Ruychrocklaan naar 
rechts. Het laatste stukje van het favoriete rondje gaat 
door het duinbos en ik stop bij het fietspad. Daar eindigt 
mijn favoriete rondje in Clingendael. Dan heb ik ongeveer 
een uur rustig hard gelopen inclusief veel wandelpauzes 
zodat je extra kunt genieten van het vele natuurschoon 
wat Clingendael te bieden heeft.

Door:

Peter Barnard    
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Het Winnen van de Duinrell Cross

Ik neem grote passen en probeer met mijn hakken in 
de hopen zand tussen andere afdrukken te landen. Voor 
mijn gevoel vlieg ik gewoon, tussen de stappen door. 
Op de overgang naar het vlakke rekt mijn hele lichaam 
zich uit en gaat de vaart eruit. We lopen nu terug door 
het beukenbos. Ik hoor de spikes voor me tikken op de 
kiezels in het pad, maar dit verstomt al snel als we terecht 
komen in het stukje mul zand. We volgen de linten en 
komen via de borstelmatjes weer bij de start. Iets meer 
dan twaalf minuten. Dit kan ik wel volhouden denk ik. 
Mijn trainer roept dat ik het voor mijn lol doe. Ik vermoed 
dat ik chagrijnig kijk. Helaas is dit mijn meest natuurlijke 
gezichtsuitdrukking. Ik doe het ook voor mijn lol en 
prent mezelf nog maar eens in er een mooi tochtje van te 
maken. 

Eén van mijn groep loopt nog voor me. Dat wordt mijn 
doelwit. Boven aan de tweede keer Heuvel ben ik bij 
hem; hij ziet sterretjes en ik ga er langs. In het derde rond-
je verstap ik me. Een boomwortel, onzichtbaar onder het 

bladerdek, bezorgt mij een gevoelige linkerenkel. Ik ben 
wat vermoeid en het zat er al een beetje aan te komen. Ter 
afleiding is De Heuvel er al weer. Ik haal steeds anderen 
in bergop en dat motiveert. Ik voel me afwisselend sterk 
(als ik andere lopers inhaal) en beschaamd (als ik naar 
het publiek kijk en zie hoe langzaam ik eigenlijk ga). Het 
begint steeds meer te lijken op een fijne trainingsloop, 
want de externe prikkel om te knokken is er niet. Ik loop 
al een tijd in min of meer hetzelfde treintje en ik zie nie-
mand voor me lopen die ik ken.
 
De laatste keer De Heuvel op ben ik vrijwel alleen. 
Onderaan krijg ik nog een vriendelijke aanmoediging. 
Best intiem eigenlijk: aanmoedigen bergop, want publiek 
en loper zijn relatief lang bij elkaar. In de laatste paar 
honderd meter van de wedstrijd wordt de man achter mij 
ineens vurig aangespoord ‘mij nog even te pakken’, of 
iets in die trant. Dit commentaar prikkelt genoeg en ik zet 
aan. Ik ben hem alweer vergeten als ik de finish in zicht 
krijg en ben verbouwereerd als hij op de streep toch nog 
net voor me duikt. Verdorie. 

Het gerucht gaat dat ik eerste vrouw geworden ben. Ik heb 

geen vrouw gezien onderweg, dus ik heb geen idee. Het 
zou nog best kunnen ook, want de meeste lokale toppers 
zijn mij inmiddels bekend en vóór de start schitterden zij 
door afwezigheid. Zonder warm clubhuis is het best lang 
wachten op die uitslag en de meesten zijn al naar huis als 
de prijsuitreiking eindelijk begint. Het is daardoor nogal 
een schamele vertoning. De prestaties zijn er niet minder 
om. Clubgenoot Theo Timmermans heeft prijs, en ook 
Veerle Rypma, uit mijn eigen groep, wordt naar voren 
geroepen. Beiden zijn al vertrokken. Mijn eigen naam 
blijft onuitgesproken. Ik spreek de organisatie aan en in 
de lijsten zien we dat ik bij de jongetjes ben ingedeeld. 
Voortaan schrijf ik mij dus in met mijn officiële naam: 
‘Merijntje’. Mijn tijd is inderdaad de snelste vrouwentijd 
en ik mag alsnog het podium op. Een echt podiumpje! 
Joehoe! Een euforische moment op het gras in Duinrell 
voor een handjevol verkleumd publiek. Mijn trainer en 
één van de Jaap-en uit mijn groep, hebben de hele rit uit-
gezeten, waarvoor mijn dank. Bloemen en een cadeaubon 
vielen mij ten deel. Het was een mooie dag. 

Door:

Merijn Bronsgeest

Mijn favoriete rondje
Hardlopen doen de meesten van ons op de club. Sommigen lopen ook nog thuis in eigen omgeving. 
Omdat ze een training hebben gemist, of om extra kilometers te maken. Meestal lopen ze steevast 
hetzelfde rondje. De redactie die ook weleens voor zichzelf loopt en graag eens een nieuwe route 
loopt, vraagt daarom met enige regelmaat aan een van de leden welk rondje ze graag lopen. De 
vraag werd deze keer gesteld aan Peter Barnard.

Hardlopers zijn vaak op meer dan alleen het 
atletisch front actief; zo hebben we in het ver-
leden al eens leden aan het woord gelaten 
die tafeltennissen, judoën of fietsen. Dat een 
hele loopgroep gezamenlijk een sportief uitje 
onderneemt wat niet met hardlopen te maken 
heeft, dat komt minder vaak voor. Niet als het 
aan de loopgroep van Eric Walter ligt; eerder dit 
jaar maakten zij al een gezamenlijke wandelto-
cht. Daar werden de plannen gesmeed voor een 
kampeerweekend. Onlangs was het zover.

‘Tijdens onze wandeltocht in mei van dit jaar werden 
plannen gesmeed om met de loopgroep in het najaar een 
weekend te gaan kamperen op Nationaal Park De Hoge 
Veluwe. Al snel hadden we een grote groep enthousiaste 
mensen bij elkaar. We hadden besloten het eerste weekend 
van oktober te gaan, gelijktijdig met de Hoge Veluweloop, 
zodat we ook aan de wedstrijd mee konden meedoen als 
voorbereiding op de halve marathon van Amsterdam. 

Door verschillende omstandigheden werd het aantal 
mensen dat zich had aangemeld steeds kleiner en uitein-
delijk vertrokken we vrijdag 3 oktober met de echte 
die hards. De weersvoorspellingen zagen er met 90% 
regenkans, wind en lichte nachtvorst prima uit. Vanwege 
de vrijdagmiddagfiles duurde de autorit vrij lang, maar 
gelukkig stonden alle tenten redelijk snel en kon het 
weekend beginnen. De eerste avond hebben we zelf 
gekookt. Het was een mooie heldere avond en we konden 
genieten van een ondergaande zon. Om tien uur werd het 
helaas heel erg koud en vochtig en dus zijn we bijtijds in 
onze warme slaapzakken gedoken. 

Gedurende de nacht had de familie Vos het voorzien op 
onze voedselvoorraad. In de voortent van Annelies had-
den ze blijkbaar het meeste succes; de volgende ochtend 
vonden we al haar tassen met spullen en etensresten 
verspreid over het kampeerterrein. 

Na de verse croissants maakten wij op de beroemde 
witte fietsen een fietstocht over het park. Tijdens deze 
tocht bezochten we Museonder en maakten wij uiteraard 
tijd voor lunch en warme chocolademelk. Aan het einde 
van de middag schoven wij bij restaurant Herberg de 
Boer’nkinkel aan tafel met ons achten waar we onder 
het genot van een heerlijk maaltijd een gezellige avond 
hebben doorgebracht. Met het oog op de Hoge Veluwe 
Loop en mede door de kou gingen wij wederom op tijd en 
nuchter naar bed. 

Zondagochtend bij het opstaan was (bijna) iedereen stijf, 
koud en kwam bovendien de regen met bakken uit de 
lucht. Tijdens het ontbijt was dan ook de grote vraag: gaan 
we wel of niet lopen?
Uiteindelijk besloten we de tenten nat af te breken en toch 
richting de start te fietsen. Daar aangekomen hebben we 
even rondgekeken, het startschot van de 10 km afgewacht 
en Roland, de enige loper van onze groep, aangemoed-
igd. Voor de kampeergroep viel de Hoge Veluweloop 
letterlijk in het water: in plaats van de wedstrijd hebben 
we in regenkleding door het park gefietst! Tijdens de 
warme chocolademelk kwamen de ideeën voor volgend 
jaar gelukkig al weer naar boven.

Kortom, het was ondanks de regen voor iedereen een ges-
laagd weekend en zeker voor herhaling vatbaar.

Door:

Harry

Kamperen Hoge Veluwe
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Tijdens zijn bestuursperiode heeft John zowel hoogte- 
als dieptepunten meegemaakt: de oprichting van het 
Racingteam, de behaalde successen bij de Nederlandse 
Kampioenschappen, de metamorfose van een oude voet-
balkeet tot volwaardig clubhuis, het overlijden van vier 
leden; al met al een intensieve periode. John: ‘Er was 
veel te regelen de afgelopen jaren en daarin ben ik thuis. 
Ik voelde me als een vis in het water. Niet alles is gelukt, 
er waren ook teleurstellingen. Zo had ik bijvoorbeeld 
graag gezien dat de dinsdagavond als trainingsavond 
was ingevoerd. Ook doet het mij pijn aan het hart dat 
niet iedereen even zorgvuldig met de spullen van de club 
omspringt als zou moeten.’

Maar zoals het een bestuurder betaamd laat hij de zaken 
nu voor wat ze zijn; het is aan het nieuwe bestuur om 
de lijnen uit te zetten. Toch duikt aan het eind van ons 
gesprek nog even John de Voorzitter op als hij vraagt: 
‘Zeg, hoe zit het nu eigenlijk met je opvolging? Is er al 
een vervanger gevonden?’. Het verantwoordelijkheids-
gevoel blijft. 

Door:

Hilde Eugelink
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Runner 
gewonnen?
De ‘notaris’ van de 2-maandelijkse trekking is dit keer 
helaas onbekend gebleven. Op basis van goed vertrouwen 
gaan wij er vanuit dat de volgende mensen de rechtmatige 
winnaars zijn van een barkaart:

20 euro:

Jan Dirkze

10 euro:

Richard Boon
Barbara van G.
Marijke Hoff
L.. . Kly
Peter K.
Ed Reinicke

5 euro:

Alice ter Horst
Piet Meinders
Groep Toet
Hans Z.

Door:

Ruud van Groeningen

Op vrijdag 10 oktober vertrokken Raoul Mulder en ik in 
uiterst goede stemming richting Hoek van Holland. Bij 
mij thuis hadden we al een drankje en een hapje genut-
tigd op het welslagen van de Discovery Run. Eenmaal 
aan boord van de Brittanica vonden wij snel onze hut, 
waarna wij op zoek gingen naar andere Road Runners en 
bekenden. We vonden ze tenslotte bij het café, de stem-
ming was bijzonder goed. Om ongeveer elf uur Engelse 
tijd lagen we in ons bed. 

England, here we come!

Na een goede nachtrust en een stevig ontbijt gingen we 
aan boord. In een mum van tijd waren wij met de bus 
bij de Mayflower school in Harwich. Raoul en ik deden 
niet mee aan de hardloopwedstrijd en besloten daarom 
een mooie wandeltocht te maken, het weer was namelijk 
schitterend. De wandeltocht ging deels door Harwich 

en deels door weilanden en slikken. ‘Oud’ Harwich is 
echt een bezienswaardigheid: veel kleine, oude huizen 
met historie. Ook de zeekade is schitterend. Je kijkt 
kilometers ver de Noordzee op. Na een kopje koffie te 
hebben gedronken in de hoofdstraat liepen wij richting 
Little Oakley. De weg kenmerkte zich door een half open 
en half bebouwd landschap. De herfstkleuren van de 
bomen en struiken waren prachtig. Vlak bij Little Oakley 
sloegen wij af richting kust en van daaruit volgden wij 
de dijk richting Harwich. In Harwich hebben wij de 
hardlopers aangemoedigd op de zeekade. We hebben alle 
deelnemende Road Runners gezien. Iedereen heeft de 
loop volbracht: proficiat! Na te hebben geholpen met een 
afzetting besloten we de tocht bij de Mayflower School. 
Al met al bleken wij 18 kilometer te hebben gelopen. 
Als beloning voor onze inspanning ontvingen wij een 
prachtige medaille als aandenken. 

Discovery Run 2008 
'Het was dit jaar nog leuker als verleden jaar'

Ieder jaar vindt de Discovery Run plaats: een hardloopwedstrijd aan de overkant van de waterplas 
in Harwich. Vroeger was het met de snelle veerdienst in een dag uit en thuis, met de komst van de 
nachtboot is dit unieke loopfestijn uitgegroeid tot een gezellig loopweekend. Peter Barnard was er 
dit jaar bij en doet verslag.

Colchester

Na de prijsuitreiking werden alle deelnemers naar 
Colchester gebracht in enorme dubbeldeksbus-
sen. Opnieuw een bijzonder mooi herfstlandschap. In 
Colchester werden we afgezet bij de Pub The Castle. 
Van daaruit ging iedere deelnemer zijns weegs. Raoul en 
ik zijn naar Marks & Spencers gegaan om cadeautjes te 
kopen en hebben na kopje koffie nog het park The Castle 
verkend. Ook hier weer mooie vergezichten en bomen in 
prachtige herfstkleuren. De dag werd besloten met een 
maaltijd in een rustig restaurant en, in de Pub The Castle, 
met bier en een chocolademelk. 

Moe maar voldaan

Om half negen Engelse tijd werden we opgehaald door 
de bussen. Jammer genoeg duurde het inschepen nogal 
lang, maar uiteindelijk was iedereen aan boord van de 
Hollandica. Daar hebben we nog wat kleins gegeten en 
gedronken en zijn we vervolgens direct naar bed gegaan. 
We waren erg moe, maar zeer voldaan. De volgende dag, 
eenmaal terug op Nederlandse bodem, zijn we van boord 
gegaan en hebben we de organisatie bedankt voor de 
prachtige reis. We waren door een SMS van Angelo er al 
op voorbereid dat er tussen Delft en Den Haag geen trei-
nen reden. Om half elf stonden we tenslotte op het Spui, 
alwaar onze wegen uit elkaar gingen.

Ik zou willen besluiten met een oproep om volgend jaar 
zeker mee te gaan. De reis naar Harwich is beslist de 
moeite waard. Een leuk parcours, leuke omgeving, prach-
tige wandelingen, leuk winkelen etc. Ik hoop volgend jaar 
in de vertrekhal een heleboel Road Runners te mogen 
zien!

Door:

Peter Barnard  

’Wandelen en hardlopen: voor ieder wat wils’. 

(Met dank aan de fotografen Carry Wilmink & Jaap van Eijk)]

Heerlijk gelopen
Vorig jaar was ik al van plan om mee te gaan met de 
Discovery Run. Het kwam er echter niet van, maar nu 
kwam dan toch de gelegenheid om mee te lopen. Al op 
de boot onderweg naar Engeland zat de sfeer zat er al snel 
in: aan boord kwam ik verschillende HRR-leden tegen 
met wie ik een heerlijke diner heb gegeten en vervolgens 
wat heb gedronken tot de boot vertrok en het tijd  was om 
onze slaapgelegenheden op ter zoeken.

’s-Morgens werden we gewekt met een heerlijk ontbijt 
en konden we in de bus stappen naar de school alwaar 
het startpunt was. Eerst heb ik meegelopen met een 
rondleiding in Harwich waarbij we verschillende interes-
sante gebouwen en bezienswaardigheden hebben gezien, 
zoals het stadshuis, de haven, de vuurtoren, en de St. 
Nicolaaskerk. De rondleiding was heel interessant en 
handig om alvast het parcours vast te stellen.

Bij terugkomst ging de vijf kilometerwedstrijd algauw 
van start. Het was de burgemeester zelf die het startschot 
gaf. Bijzonder aan de wedstrijd was natuurlijk dat het in 
Engeland was. Na de eerste heuvel te hebben genomen 
hadden we ergste al achter de rug. Daarna volgde een 
helling, een paar bochtjes en verder natuurlijk een heerlijk 
uitzicht op zee op een verder grotendeels parcours. Iets 
wat ik in Engeland niet helemaal had verwacht. Daar 
ik niet zoveel getraind had heb ik mijn PR niet kunnen 
verbeterden. Toch was ik wel tevreden. Na de wedstrijd 
hebben we in Colchester nog wat gewandeld, een terrasje 
gepikt en wat in de winkeltjes gekeken. Ook was er een 
heel mooi kasteel in een park, maar die bleek al gesloten 
te zijn toen we het wilden bezichtigen. De plaatselijke 
pub was heel gezellig met natuurlijk Engels voetbal. De 
volgende morgen kwamen we weer in Hoek van Holland 
aan, een ervaring rijker. De Discovery Run is echt een 
aanrader. Doe volgend jaar eens mee! 

Door:

Margery Mahler



Onze huwelijksdag op 19 september was een groot feest. 
We hebben het gevierd dichtbij het strand waar wij eind 
1983 met Keith Deathridge onze eerste hardloopstappen 
hebben gezet. Het was dan ook geen verrassing dat er 
zoveel HRR-ers op ons bruiloftsfeest aanwezig waren.

Hartelijk dank voor jullie belangstelling. Van alle bijdra-
gen hebben we een mooi kunstwerk bij Inez van Maanen 
gekocht.

Door:

Els & Ruud.
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Zorg dat je 
gezien wordt!
Veiligheid is ook bij het hardlopen van groot 
belang. Vaak moet je naast de voetpaden 
gebruikmaken van rijwielpaden of wegen 
waarop auto’s rijden. Fietsers en automobilisten 
zien hardlopers vaak pas op het laatste moment. 
Het is daarom aan te raden aan de linkerkant van 
de weg te lopen. Op deze manier zie je de fietser 
of auto aankomen en heb je de mogelijkheid om 
op het gedrag van de fietser of automobilist te 
anticiperen.

I
n de herfst en winter is de zichtbaarheid van hardlopers 
een bijkomend probleem. Het is in dit jaargetijde al 
vroeg donker, zodat de meeste hardlopers hun rondjes 

in het donker lopen. Reflecterende kleding kan jou als 
loper dan beter zichtbaar maken. 

Tegenwoordig worden reflecterende stoffen in zowel kled-
ing als schoenen verwerkt. Het nadeel van reflecterende 
kleding is echter dat er voldoende licht op de kleding 
of het schoeisel moet vallen om optimaal zichtbaar te 
worden. Dus moet een reflecterend hesje, waarmee je wel 
altijd zichtbaar bent, tot je standaarduitrusting behoren. 
Zeker zolang er een R in de maand zit. 

Daarnaast zijn zogeheten ‘actieve verlichtingsapparaten’ 
een goede aanvulling op de reflecterende kleding. Actieve 
verlichtingsapparaten zijn onder andere armbanden of 
banden om het lichaam waar lichtjes in verwerkt zijn. Ook 
wanneer het donker is ben je als loper dan voor iedereen 
zichtbaar. Met Sinterklaas en Kerst in aantocht een mooi 
cadeau voor in de surprise of onder de boom! 

Door:

Leendert Remmelink

Lieve clubleden: dank jullie wel!

Sale: 

clubkleding
Momenteel wordt gewerkt aan vernieuwing van de club-
kleding. Waarom? Er zijn het afgelopen jaar diverse 
opmerkingen gemaakt over het lopen in clubkleding: 
wanneer wel en wanneer niet? Uiting van clubliefde als 
je loopt in clubkleuren? Ja toch! Ook doet de vraag zich 
voor of de kleding nog voldoet aan de eisen van de “HRR 
loper”. Loopcomfort is gewenst en taillering van shirts 
evenzo. Vooruitlopend op de aanschaf van nieuwe kleding 
gaat Ed Zijl uitverkoop houden van de huidige kleding.

Dit zijn de prijzen:

wedstrijdkleding: singlet € 25  short € 25  set € 45
katoenshirt: alleen maat xl € 5
functioneel loopshirt: € 15

De modellen van de ‘oude’ clubkleding hangen in de kast 
in de hal van het clubhuis. Interesse? Meld je dan bij Ed 
Zijl. Ed is aanwezig op maandag- en woensdagavond.

Door:

Toon de Graauw
  

Het cadeau’

Start  CPC-loopgroepen
Op zaterdag 3 januari starten we voor de 25e 
keer de CPC-loopgroepen, die bij ons de ZOT 
(Zaterdag Ochtend Trainingen) heten. Inschrijving 
om 9.00 uur, vertrek ca. 9.30 uur. Ook op 10 
januari kun je nog gewoon instromen. Kom dan 
om 9.15 uur.

Ruim 200 enthousiaste lopers worden door ervaren en 
gediplomeerde trainers voorbereid in groepen van hun 
niveau op alle afstanden van de CPC.

Om te laten zien hoe geweldig leuk het is om hard te 
lopen, besteden wij veel aandacht aan de echte beginners. 
Wij bouwen rustig op: bij de eerste trainingen zal afwis-
selend stevig worden gewandeld en worden hardgelopen. 
Wij hebben voor de beginners groepen voor de 5 km 
wedstrijd en voor gevorderden groepen voor de 10 en de 
21 km. 

Je krijgt schema’s voor drie trainingen in de week. De 
zaterdagochtend en donderdagavond word je door onze 
trainers begeleid en verzamelen we in het clubgebouw. 
De training aan het begin van de week wordt op eigen 
gelegenheid uitgevoerd.

Elke week is er de Looptip van de week, soms betreffende 
kleding of schoeisel, dan weer veiligheid of voeding, en 
tenslotte  maar de CPC-wedstrijd. Gedurende deze peri-
ode wordt voorlichting gegeven over blessurepreventie, 
voeding, schoenen en kleding.

We gaan door na de CPC (zaterdag 14 maart) voor de 5 
en 10 km, de afstanden van de Royal Ten (op zondag 23 
mei). 

De kosten zijn heel laag:
-  deelname CPC-loopgroepen: € 45
 (waaronder inbegrepen: loopschema en 

loopvoorlichting, functioneel loopshirt en 
zaterdagenochten/donderdagavondtrainingen). 

-  deelname tot de Royal Ten slechts € 65 !!!

Op vrijdag 13 maart, de avond voor de CPC organiseren 
we een pasta party.
Meer info op:www.hagueroadrunners.nl   



Wandelgroep

HRR-Conditio heeft daarnaast ook nog een wandelgroep 
die elke dinsdag- en donderdagochtend op hetzelfde tijd-
stip door bos en duin trekt, al dan niet met stokken. Er 
is namelijk een wandelgroep en een Nordic Walking 
groep.De (Nordic)wandelaars genieten op dinsdagochtend 
van een half uur aerobics, met Jacqueline. In het voor- 
en najaar en in de zomer maken de Conditio-gangers 
geregeld lange wandelingen of fietstochten van een dag. 
Voor de thuisblijvers blijft er altijd een trainer achter om 
het reguliere trainingsprogramma af te werken.

Doe mee!

Wie denkt dat Conditio voor oude mensen is, die zit er 
naast. Conditio is voor jong en oud. Als je bijvoorbeeld in 
deeltijd werkt, je kinderen op school zitten of om andere 
redenen ’s ochtends tijd hebt, kun je altijd bij ons ter-
echt. Probeer het eens! Als je lid bent van The Hague 
Roadrunners kun je altijd meedoen. Voor meer informatie, 
bel met: Terry Roel tel. 070-3474567 of Truus Krumholz 
tel. 070-3240930

Door: Heleen Wagenaar

HRR 9HOT ROAD REVIEW

OPROEP :

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

I
edere dinsdag- en donderdagochtend klinkt om 9.30 
uur het startschot voor de training van HRR-Conditio. 
Trainers Jan Ruigrok en Izaak Luteijn zorgen voor een 

gevarieerd programma met loopscholing, heuveltraining, 
duurloop en andere onderdelen. Om 11.00 uur keert de 
groep weer terug naar het clubgebouw waar de koffie en 
de thee klaarstaan. Vogels van diverse pluimage lopen 
mee: zo zijn er snelle, minder snelle en langzame lopers, 
kilometervreters en mensen die wat minder intensief bezig 
willen zijn. Op de 5 km liggen de tijden zo’n beetje tussen 
21 en 35 minuten: het verschil tussen lopers die er al heel 
wat kilometers op hebben zitten en beginners. Iedereen 
kan aanhaken bij Conditio: ‘lekker lopen’ is minstens zo 
belangrijk als presteren. 

Aerobics

Op donderdagochtend begint de training van Conditio 
met aerobics, gegeven door Jacqueline Zwarts. Bijna alle 
spieren komen in een half uur aan de beurt: buik, billen, 
borst, biceps, benen. Op de club zijn matjes aanwezig, 
tevens kun je gebruik maken van dynabanden en gewich-
ten.

'Het liep al aardig tegen Sinterklaas aan, want 
ik zag hem steeds in het jeugdjournaal, maar ik 
wist niet dat hij ook cadeautjes zou geven aan 
onze wedstrijd'. Marcel den Dulk, over de 'goede 
gaven' van de Sint. 

D
it jaar hebben wij na jaren trouwe dienst afscheid 
moeten nemen van Han Elkerbout als parcours-
manager. Hij kwam zelf met een vervanger aan 

en dat niet zomaar de eerste de beste, nee: het is André 
Papilaja. Ook André draait al jaren mee als assistent-
roadmanager en heeft met deze zet dus eigenlijk promotie 
gemaakt. Wij hebben nu al een grenzeloos vertrouwen 
in André vanwege zijn staat van dienst en natuurlijk ook 
vanwege zijn ervaring als assistent-roadmanager. De rol-
len zijn dus eigenlijk omgedraaid, de assistent is baas 
geworden en de baas is assistent geworden. Natuurlijk is 
dit een grap, want zo werkt dat bij ons niet, die hiërarchie 
kennen wij niet. Nee, André is gewoon een cadeau voor 
ons waar wij veel vertrouwen in hebben en die wij vanuit 
ons bestuur heel veel succes wensen. Han: nogmaals 
bedankt voor alle jaren die jij hebt volbracht als parcours-
manager.

Cadeau 2

Door het rondkomen van de subsidie van Den Haag 
Marketing is het resultaat van afgelopen jaar positief 
afgerond. Dreigde in eerder stadium het naar een tekort te 
neigen, door de subsidie komt alles in orde en bouwen we 
zelfs een hele kleine reserve op voor het derde lustrum. 
Ook daar moeten we natuurlijk aan denken, want het is 
niet niks 15 keer. We hebben alweer gesprekken gevoerd 

met Den Haag Marketing. Ik kan niet anders zeggen dan 
dat we alleraardigst zijn ontvangen en over en weer goede 
ideeën hebben aangedragen. Het is voor beide partijen een 
win-win situatie. Ik beschouw dit dus ook als een cadeau.

Cadeau 3

‘Driemaal is scheepsrecht’, zo luidt een oudhollands 
gezegde. Ook voor ons gaat dat op. Voor de editie van 
2009 zijn wij een principe akkoord aangegaan met de 
leverancier van Sixgram. ‘Sixgram?’, zult u denken. ‘Wat 
is dat nu weer?’. Welnu, Sixgram (www.sixgram.nl) 
is een eiwitrijke sportdrank die het herstel van de spieren 
bevordert. Zij hebben in ieder geval aangeboden om de 
sportdrank na de finish te verzorgen. Zij leveren het niet 
alleen, maar zorgen ook voor het uitdelen ervan. Dit 
scheelt ons natuurlijk in kosten maar ook in de werkzaam-
heden. Ook daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee.

Met dit goede nieuws allemaal wil ik alle leden vragen om 
in ieder geval 24 mei 2009 in de agenda vrij te houden. 
We zien iedereen die dag graag terug als vrijwilliger of 
als sporter.

Het bestuur van The Hague Royal Ten wenst u ook een 
gezond en sportief 2009.

Door:
Marcel den Dulk
Namens The Hague Royal Ten.

Bij Conditio moet je zijn

Als je door de week tijd hebt om overdag te lopen is HRR-Conditio een goed alternatief voor de 
reguliere avondtrainingen. Elke dinsdag- en donderochtend vertrekt de groep voor een training op 
klaarlichte dag.

‘Conditio in beweging!’

The Hague Royal Ten; bestaat 
Sinterklaas dan toch?
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Oplettende lezers weten zo onderhand wel dat 
Bas Mullekes regelmatig afzakt naar het Zuiden 
voor een ongebruikelijke loopwedstrijd. Het liefst 
loopt hij op ruig terrein, midden in de natuur met 
heuvels en dalen. Een wedstrijd waar naar goed 
Belgisch gebruik het volbrengen van de uitput-
tingsslag wordt gevierd met een goed glas bier. 
In september liep Bas samen met ploeggenoot 
Peter Wisse de 'Trail des Hautes Fagnes'. 

V
rijdag 27 september was het weer zover: ik ben 
samen met Peter Wisse op weg naar België waar 
we de dag erna ‘Le Trail des Hautes Fagnes’ 

gaan doen, een loop van 36 kilometer vanuit Malmedey 
in de Ardennen. We overnachten bij familie van Peter 
in Klimmen, Zuid- Limburg. Eerst stoppen we nog in 

Zegge, in de buurt van Roosendaal, waar ik een paar 
duivenmanden ga ophalen die ik via Marktplaats heb 
gekocht. De verkoper blijkt een kleinzoon te zijn van de 
legendarische postduivenhouder Piet Lazeroms (google 
maar eens op zijn naam). Hij laat mij het nu lege post-
duivenverblijf van zijn opa zien die hier ooit 800 (!) 
duiven had zitten. Over de manden zijn we het snel eens; 
het zijn mooie handgemaakte biezenmanden. Er staat zelfs 
een handtekening van Piet Lazeroms op. Dat kunnen niet 
veel mensen mij nazeggen!

Na een gezellige avond en een goede nachtrust in 
Klimmen brengen Tom en Tom ons de volgende morgen 

Gedurende de maanden september en oktober 
2008 hebben acht Road Runners een prestaties 
geleverd die in aanmerking komt voor een 
plaats in de vitrine met de besten aller tijden.

3000 m baan:

- John van Dijk heeft op 4 september een 3000 m 
gelopen op de baan in Naaldwijk. Met 12:26,0 neemt 
hij in de klasse M55 de vierde plaats in.

- Dick van der Klei liep op 4 september eveneens 
de3000 m op de baan in Naaldwijk. Hij komt met 
12:37,1 op plaats vijf in de klasse M55.

5 km timetrial:

- Merijn Bronsgeest verbeterde op 22 september haar 
persoonlijk record op het nieuwe parcours om het 
Nettenboeterveld met 27 seconden en stijgt daarmee 
met haar tijd 0:20:03 van plaats vier naar plaats 3.

- Henk Mullekes liep de timetrial op 33 september in 
0:19:17. Hiermee komt hij in de categorie M50 op 
plaats twee in de vitrine. Ron Penning, die op 15 mei 
2006 de timetrial liep in 0:19:51 verdwijnt hierdoor 
uit de vitrine.

10 EM weg:

- John Wijnants liep op 21 september de 10 Engelse 
mijlen in Amsterdam in 1:31:17. Deze prestatie 
levert hem de eerste plaats op in de categorie M70.

- Ineke Schnitzler liep de 10 Engelse mijlen op 7 
september in Voorschoten. Haar tijd 1:23:26 is een 
verbetering van haar beste tijd met 36 seconden. 
Ineke blijft met haar prestatie in de categorie V55 op 
de tweede plaats staan.

- Arien Wijnants liep op 21 september in Amsterdam 
10 Engelse mijlen. Met haar tijd 1:42:02 neemt zij de 
eerste plaats in de categorie V60 over van Marleen 
Sip, die op 29 september 2002 in Parijs deze afstand 
liep in 2:10:49.

42,195 km weg:

- Dick van Es liep in Roelofarendsveen de marathon 
op 13 september. Met zijn tijd 4:01:07, verbeterd hij 
zijn tijd in de categorie M65 met ruim 10 minuten en 
blijft in deze categorie de tweede plaats innemen.

Door:

Izaak Luteijn

feilloos naar het sportcomplex van de FC. Xhoffraix in 
Malmedey. Het is nu negen uur. Tijd genoeg om te beslis-
sen of we met korte- of lange mouw lopen. Ik ga uitein-
delijk voor kort. Het is nu nog wat fris, maar het wordt 
vandaag mooi weer.

Om tien uur gaan we van start. Eerst lopen we langs het 
voetbalveld het complex af, een stukje over de weg en 
dan een bospad op. Het gaat hier nog rustig: we lopen met 
zo’n 350 man in een lange rij.
Al snel is er een opstopping als we via een steil talud echt 
het bos in gaan. We lopen over een pad met veel boom-
wortels, dus opletten geblazen. Verderop volgt een steile 
klim met en soort trap erin, hier wordt weer wat gas terug 
genomen.

Tijdens de afdaling over een stenen pad raak ik Peter 
kwijt. Wat later bij de eerste drankpost op 7 kilometer, bij 
kasteel Reinhardstein, wacht ik hem op. Hij is geblesseerd 
geraakt en besluit de 14 kilometerroute te lopen. Dat is 
balen: zoveel getraind en dan dit!

Ik ga verder, het bos weer in, door de ‘Cretes de la 

Warche’.  Het is hier flink afdalen naar Point sur Warche 
op 16 kilometer waar we vervolgens 300 meter moeten 
klimmen naar Point Baileu op 27 kilometer. Een lange 
klim! Het terrein wordt hier meer open met heidevelden 
en vennen, maar ook veel natter. Het heet hier niet voor 
niets moerasgebied ‘De Hoge Venen’. Soms is het sprin-
gen van graspol naar graspol, maar al snel gaan we over 
knuppelpaadjes en loopvlonders door de natste gedeelten.

Op het 33 kilometerpunt gaan we een dicht dennenbos 
in. Helaas staat het pad onder water en moeten we onze 
weg zoeken tussen de bomen door over boomwortels, 
afgebroken takken en omgewaaide bomen. Gelukkig zijn 
we na een kilometer het bos weer uit en gaan we over een 
redelijk pad, door grasland, richting Xhoffraix - ik hoor de 
speaker al.  Eerst moeten we echter nog een half rondje 
langs het veld lopen alvorens ik redelijk afgepeigerd in 
4.47 uur over de finish kom.

In de kantine zit Peter op me te wachten. Het is hier gezel-
lig druk. Ik zie wel wat sportdrankjes, maar de meeste 
mensen zie ik toch met een grote 75 cl. fles ‘La Chouffe 

Blonde’ voor zich op tafel. Dat lijkt ons ook een goed 
plan. Het smaakt perfect maar die 8 % hakt er wel in…

‘Le Trail des Hautes Fagnes’ is een loop van 14 of 36 
kilometer over onverharde paden met 1050 meter stijgen 
en dalen georganiseerd door team Nelles. Kijk voor meer 
info op: www.traildeshautesfagnes.be  

Door:

Bas Mullekes

‘Peter (voor) en Bas bestijgen de Belgische heuvels’

Heerlijke La Chouffe in 
Xhoffraix

Wijzigingen in de vitrine 
met de besten aller tijden

Eigenlijk begrijp ik het niet

Een zonnige, droge herfstochtend. Een parcours met zand-

paden, tussen de bomen, zoals HRR lopers het kennen 

tijdens de zomer. Een keuze voor wat betreft de afstand: 

5km of 10km. Een wedstrijd in de buurt, in Wassenaar en 

wel georganiseerd door een van vier bekende loopverenig-

ingen uit de buurt: A.V. Sparta. 

Toch waren er op die mooie zondag 2 november maar 
twintig HRR-lopers die meededen. OK, het was de eerste 
cross uit het Hardloopwinkel Crosscircuit, ook bekend als 
1vd4 Crosscircuit. En niet iedereen houdt van het oplo-
pen van een bijna eindeloos steile heuvel om vervolgens 
meteen net zo ver af te dalen op een lange, steile heuvel 
van mul zand. Maar daarna kun je ongeveer 3 km lopen 
op bospaden, tussen de bomen, met zonlicht op de mooie 
gekleurde herfstbladeren – voordat je nog een keer de ver-
schrikkelijke heuvel op moet. Het is echt een schitterend 
parcours en zo dichtbij, in Duinrell. Volgend jaar ben ik 
weer van de partij. En jullie ?

Door:
Mike Dunn 

(loopgroep Ed Zijl)
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5e Baanwedstrijd, Naaldwijk, 3000 m, 4-9-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:09:20 Trinthamer, 
   Vincent(Sparta)
1 M40 0:09:41 Lange de, Gerard 
   (AV Waterweg)
1 M50 0:10:29 Buijs, Ad (AV Phoenix)
7 MSE 0:11:30 Vierling, Gertjan
4 M50 0:12:26 Dijk van, John
10 M40 0:12:37 Klei van der, Dick
6 M50 0:15:14 Perdijk, Frans
1 v35 0:16:17 Jans, Antoinette
    
Tilburg Ladies Run, Tilburg, 10000 m, 7-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 VSE 0:31:48 Tufa, estawat(Ethiopië)
1 V50 0:42:12 Rindt, Anne(PSV)
6 V50 0:49:46 Heiningen van, Annie
    
Tilburg Ten Miles, Tilburg, 16100 m, 7-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:46:01 Guta, Abiyote  
   (Ethiopië)
1 Mrec 0:57:18 Op ‘t Hoog, Jos 
   (Haaren)
4 Nkbus 0:59:42 Freijzer, Joost
1 M50 0:59:48 Sels, Lambert(België)
1 Vrec 1:07:16 Neppelenbroek, Tanja 
   (OSS-VOLO)
15 M50 1:09:49 Mullekes, Henk
40 Buss 1:10:35 Merx, Jacques
1760 Mrec 1:30:35 Maasland, Willem
338 Vrec 1:35:31 Verpoort, Nellie
354 Vrec 1:36:12 Wiersma, Saskia
3608 Mrec 1:40:03 Overgaauw, Jaques
424 Vrec 1:40:04 Gessel van, Barbara
    
Vlietloop, Voorschoten, 5000 m, 7-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:15:57 Trinthamer, 
   Vincent(Sparta)
2 MSE 0:16:56 Heiningen van, Erik
1 M35 0:17:41 Sambeek van, Marcel 
   (Oegstgeest)
2 M35 0:17:54 Kneefel, Floris
4 M35 0:18:01 Beekhuizen, Albert
5 M35 0:18:23 Karelse, Jaap
5 MSE 0:19:01 Claessens, Stefan
6 M35 0:19:04 Smit, Pascal
6 MSE 0:19:04 Kanselaar, Wouter
8 MSE 0:19:11 Bosma, Richard
9 MSE 0:19:27 Bals ter, Boris
11 MSE 0:19:50 Hofschreuder, Ronald
1 V35 0:20:18 Hoek, Astrid(Katwijk)
1 M45 0:20:35 Biersteker, Ed(Katwijk)
2 M45 0:20:43 Jong de, Arie
4 V35 0:22:29 Wreede de, Ulla
2 VSE 0:22:45 Schutjes, Maaike
7 M45 0:23:52 Baelde, Jan
6 V35 0:24:28 Raalte van, Anne
9 M45 0:24:35 Ficker, Robert
11 M45 0:25:37 Ort, Coen
3 VSE 0:26:17 Kuiper, Patty
19 V35 0:28:12 Lous, Janneke
26 V35 0:29:28 Messerschmidt, 
   Jolanda
    
Vlietloop, Voorschoten, 10400 m, 7-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M35 0:28:26 Voorn, Marlon(Sparta)
1 M45 0:37:32 Verburg, 
   Johan(Zoetermeer)
1 M55 0:41:09 Wit de, Dré 
   (Voorschoten)
1 V45 0:42:10 Bosker, Diny(Leiden)
31 M35 0:45:03 Mulder, Raoul
13 M35 0:45:28 Berg van den, Alex
5 M55 0:46:41 Verwer, Jos
20 M45 0:48:01 Thuijs, Frank
20 M55 0:56:53 Dunné van, Paul
12 V45 0:59:30 Meer van der, Yvon
30 M55 1:00:40 Ammerlaan, Wim
    

Vlietloop, Voorschoten, 16100 m, 7-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:58:55 Anker, Vincent(Leiden)
1 M35 0:58:56 Kester, Boris(Leiden)
1 V55 1:04:31 Ophorst, Carla 
   (Honselersdijk)
1 M45 1:04:31 Nieboer, Frans 
   (Rijswijk)
1 M55 1:07:31 Keizer, Harry 
   (Voorschoten)
3 MSE 1:07:52 Ruijter de, Frank
13 M35 1:09:09 Wijnands, Jaap
12 M45 1:11:29 Kroft van der, John
22 M45 1:13:55 Golhashem, Ali
6 M55 1:14:54 Rip, Cees
8 M55 1:17:14 Luteijn, Izaak
33 M45 1:19:16 Messerschmidt, Marty
40 M45 1:21:52 Walterbos, Rob
41 M45 1:23:11 Aller van, Bert
2 V55 1:23:26 Schnitzler, Ineke
48 M45 1:30:13 Wisse, Peter
49 M45 1:30:14 Kokee, Henk
    
Oranje Midway Beach Marathon, 

Roelofarendsveen, 42195 m, 

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 2:49:26 Woerden, Frans(-)
20 Mrec 4:01:07 Es van, Dick

7e Wim Hol memorial, Papendrecht, 8500 m, 

13-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:29:41 Bijl, Ivo(Sliedrecht)
48 Mrec 0:45:00 Ammerlaan, Wim
    
La Provinciale, Mirwart(B), 21100 m, 14-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M40 1:37:45 Pauly, Michel(-)
1 M30 1:38:45 Bourguignon, 
   Laurent(-)
3 M30 1:51:42 Karelse, Jaap
1 M50 1:54:32 Santos, Eduardo(-)
3 M50 1:55:25 Mullekes, Henk
5 M30 1:55:27 Smit, Pascal
9 M30 2:04:25 Kneefel, Floris
    
28e Moscou Marathon, Moscou, 42195 m, 

14-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 2:20:11 Babareuka, 
   Iwan(Kiev,Ukr)
1 M35 2:28:45 Prichodko, 
   Wjatscheslaw 
   (Kiev,Ukr)
22 M35 3:25:37 Wissenburg, Ruud
    
Halve marathon van Rotterdam, Rotterdam, 

10000 m, 14-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:32:48 Tyni, 
   Mikko(Heemskerk)
1111 Mrec 1:01:55 Koopman, Johan
    
Rijk Zwaan Loop, ‘s-Gravenzande, 5000 m, 

20-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:16:42 Marrewijk van, 
   Sjoerd(Olympus’70)
78 Mrec 0:30:14 Brecht van, Nico
    
Rijk Zwaan Loop, ‘s-Gravenzande, 16100 m, 

20-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:55:32 Lenting, Willem 
   (De Koplopers)
1 M55 1:04:50 Besuijen, 
   Wim(Dynamica)
12 M55 1:14:03 Merx, Jacques
    
Groningen Stad Marathon, Groningen, 42195 

m, 21-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

11 V45 4:40:53 Jans, Antoinette
    
Marathon Hilvarenbeek, Hilvarenbeek, 42195 

m, 21-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

14 M55 4:17:36 Es van, Dick

 4e HRR Timetrial, Nettenboetersveld, 5000 m, 

22-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M35 0:16:32 Silvius, Roché
1 MSE 0:17:30 Heiningen van, Erik
1 M40 0:17:46 Beekhuizen, Albert
2 MSE 0:18:08 Redegeld, Huub
2 M35 0:18:26 Kneefel, Floris
3 M35 0:18:34 Karelse, Jaap
1 Mju 0:19:01 Graaf de, Niels
1 M50 0:19:17 Mullekes, Henk
3 MSE 0:19:19 Claessens, Stefan
2 M50 0:19:28 Stijl van der, Herman
4 M35 0:19:30 Smit, Pascal
2 M40 0:19:30 Philipse, Hein
4 MSE 0:19:33 Bals ter, Boris
5 MSE 0:19:39 Kanselaar, Wouter
3 M40 0:19:46 Nijs de, Thimo
6 MSE6 0:19:47 Bosma, Richard
7 MSE 0:19:52 Hofschreuder, Ronald
1 VSE 0:20:03 Bronsgeest, Merijn
5 M35 0:20:05 Wijnands, Jaap
8 MSE 0:20:28 Janssen, Ruiter
4 M40 0:20:38 Rutten, Walter
6 M35 0:20:50 Berg van den, Alex
5 M40 0:21:01 Wezel van, John
1 M45 0:21:11 Jong de, Arie
9 MSE 0:21:26 Spaans, Bassey
1 M55 0:21:26 Rip, Cees
6 M40 0:21:54 Bellen van, Alex
2 M45 0:22:14 Dankloff, Marc
10 MSE 0:22:18 Knol, Bart-Jan
2 VSE 0:22:20 Mooren, Nadine
2 M55 0:22:22 Wemmers, Hans
3 M55 0:22:24 Dijk van, Jaap
3 VSE 0:22:35 Graauw de, Tobijn
1 M60 0:22:38 Zijl, Ed
1 V35 0:23:18 Wreede de, Ulla
7 M35 0:23:23 Haverhals, Arno
3 M50 0:23:28 Dunn, Mike
4 M55 0:23:31 Toor van, Hans
4 VSE 0:23:31 Veen van, Saskia
1 V45 0:23:38 Hoekstra, Margriet
3 V45 0:23:40 Aller van, Bert
2 V45 0:23:43 Gilbert, Rippa
1 V50 0:23:48 Heiningen van, Annie
4 M50 0:23:56 Peeren van, Ralf
1 M65 0:24:01 Nieuwenburg, Jan
5 M55 0:24:06 Don Griot, Jose
5 M50 0:24:12 Krol, Leendert
2 M65 0:24:21 Overvliet, Nol
1 V40 0:24:22 Elferen van, Brigitta
4 M45 0:24:27 Papilaja, André
7 M40 0:24:36 Elzinga, Harrie
2 V40 0:24:56 Raalte van, Anne
5 VSE 0:25:14 Erkenbosch, Nancy
6 M50 0:25:15 Noordman, Ruud
3 M65 0:25:32 Munk de, Peter
7 M50 0:25:32 Heijning, Jeroen
2 V35 0:25:36 Kitchen, Pamela
5 M45 0:25:38 Kokee, Henk
6 M45 0:25:50 Wisse, Peter
6 M55 0:25:51 Leeuwen van, Henk
6 VSE 0:25:54 Brama, Liesbeth
8 M40 0:25:55 Dijkhuizen, Marco
7 M45 0:26:06 Ort, Coen
8 M35 0:26:07 Murphy, Peter
2 V50 0:26:08 Moesman, Sonja
8 M50 0:26:10 Maanen van, Gerard
8 M45 0:26:18 Komen, Jean-Marc
11 MSE 0:26:38 Heerdt van, Robbert
7 VSE 0:26:45 Hermans, Anouk
3 V35 0:26:47 Lous, Janneke
1 V55 0:26:51 Peelen, Yvonne
8 VSE 0:26:56 Kuiper, Patty
12 MSE 0:27:04 Dam van, Jeroen
2 V50 0:27:08 Otte, Frank
3 V50 0:27:08 Verpoort, Nellie
4 M65 0:27:37 Bonnet, Léo
9 VSE 0:27:52 Groot de, Viviane
3 V45 0:27:55 Buijs, Yvonne
10 VSE 0:27:59 Ooms, Annemieke
3 M60 0:28:00 Ammerlaan, Wim
4 M60 0:28:19 Coster, Jaco
9 M45 0:28:45 Enthoven, Bernard
9 M35 0:28:55 Pluijm van der, Marcel
5 M65 0:29:07 Groot de, Koos
3 V40 0:29:10 Korterink, Marike

4 V40 0:29:25 Klement, Marijke
4 V50 0:29:35 Wagenaar, Heleen
1 V60 0:29:37 Gorter, Marijke
5 V40 0:30:39 Borsboom, Marjolein
5 V50 0:30:51 Dulk den, Marijke
5 M60 0:31:04 Brecht van, Nico
11 VSE 0:31:39 Brouwer, Femke
4 V45 0:31:49 Manders, Annet
6 M65 0:31:53 Dalmeijer, Jan
7 M55 0:32:24 Roozenburg jr, Jan
2 V60 0:32:44 Bosmans-Borneman, 
   Joannie
7 M65 0:33:09 Veelo, Peter
12 VSE 0:33:49 Visser, Nancy
3 V60 0:34:01 Dool, Jeanette
4 V35 0:34:51 Jonge de, Ellen
5 V45 0:36:16 Hoppenbrouwer, 
   Monique
1 M70 0:37:01 Taal, Martin
14 VSE 0:37:45 Coli, Alexandra

NMK Halve Marathon, Rolde, 21100 m, 

26-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 1:07:14 Matelong,  Jakson
   (Voorthuizen)
1 M45 1:15:12 Kaaij van der, Dick 
   (KL, Klu)
23 M45 1:39:12 Messerschmidt, Marty
    
Van Maanenloop, Katwijk, 5000 m, 27-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:16:43 Groen, Gijs(Voorburg)
5 Mrec 0:19:00 Claessens, Stefan
14 Mrec 0:23:51 Zijl, Ed
16 Mrec 0:25:43 Dunn, Mike
    
Van Maanenloop, Katwijk, 21100 m, 27-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 1:25:22 Velzen van, Henk 
   (Warmond)
64 Mrec 2:02:44 Groen, Peter
    
Trail des Hautes Fagnes, Malmedy, 36000 m, 

27-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

208 Mvet 4:47:49 Mullekes, Bas

35e Real Berlin Marathon, Berlijn(D), 42195 m, 

28-9-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M35 2:03:59 Gebrdelassie, 
   Haile(Ethiopië)
1 M30 2:07:48 Kamathi, 
   Charles(Kenia)
342 M30 3:06:59 Terlouw, Hans
1894 M30 3:59:32 Bolle, Alexander 
414 V30 4:12:44 Pans, Aleid
485 VSE 4:19:43 Meijer, Nienke
    
6e Baanwedstrijd, Naaldwijk, 5000 m, 2-10-

2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M40 0:16:17 Berg van den, Ron  
    (AV 
Waterweg)
1 MSE 0:16:18 Knaap van der, 
   Richard(Olympus’70)
10 MSE 0:18:51 Claessens, Stefan
11 MSE 0:18:59 Hofschreuder, Ronald
1 Vrec 0:20:56 McCorquodale 
   (Harwich Runners)
    
Haagse Tien(1 vd 4), Den Haag, 10000 m, 

4-10-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:33:32 Bonnes, Jeroen 
   (AV Sparta)
1 M45 0:33:59 Eichhorn, George 
   (Haag Atletiek)
5 MSE 0:35:02 Koot, Jeroen
1 M35 0:36:05 Doorschodt, 
   Eddy(Haag Atletiek)
3 M45 0:36:17 Timmermans, Theo
8 M35 0:38:04 Kneefel, Floris
6 M45 0:38:42 Meer van der, Pieter
10 M35 0:39:31 Karelse, Jaap
1 M55 0:39:34 Leun van der, Arie

   (A.V.Passaat)
2 M55 0:39:51 Stijl van der, Herman
1 V35 0:40:30 Ramakers, Helmie 
   (Haag Atletiek)
13 M35 0:40:56 Kuunders, Martien
1 VSE 0:41:32 Bronsgeest, Merijn
1 V45 0:42:41 Hartman, Ester 
   (Haag Atletiek)
18 M35 0:42:43 Wijnands, Jaap
19 M35 0:42:50 Wissenburg, Ruud
25 M45 0:43:32 Messerschmidt, 
   Marty
5 M55 0:43:36 Rip, Cees
23 M35 0:43:38 Boegborn, René
25 M35 0:43:46 Berg van den, Alex
30 M45 0:44:00 Golhashem, Ali
8 M55 0:44:49 Toet, Ton
39 M45 0:45:35 Vrede, Franklin
13 M55 0:45:40 Luteijn, Izaak
15 M55 0:46:02 Slijpen, Paul
8 VSE 0:47:20 Graauw de, Tobijn
5 V45 0:47:57 Hoekstra, Margriet
9 VSE 0:48:02 Schutjes, Maaike
21 M55 0:48:23 Scheffer, Jaap
22 M55 0:48:43 Coopmans, Hans
6 V35 0:48:58 Rypma, Veerle
7 V35 0:48:59 Wreede de, Ulla
8 V45 0:49:11 Heiningen van, 
   Annie
57 M45 0:50:24 Peeren van, Ralf
27 M55 0:50:54 Nieuwenburg, Jan
35 M60 0:53:20 Graauw de, Toon
45 M55 0:57:23 Ammerlaan, Wim
23 VSE 0:59:40 Ooms, Annemieke
28 V45 1:02:30 Gorter, Marijke
30 V45 1:04:32 Cranenburgh van, 
   Els
54 M55 1:07:53 Veelo, Peter
    
Discoveryrun, Harwich, 5000 m, 11-10-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:18:53 Matthews, 
   Sam
   (Harwich Runners)
18 Vrec 0:32:40 Romijn, Lisa
17 Mrec 0:32:41 Dries, Peter
35 Vrec 0:39:43 Hoppenbrouwer, 
   Monique
36 Vrec 0:40:17 Coli, Alexandra
    
Discoveryrun, Harwich, 10000 m, 11-10-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:34:42 Chenery, 
   Robert 
   (Ipswich Jaffa)
1 V45 0:50:54 Antliff, 
   Caroline
   (Harwich Runners)
25 V45 1:12:37 Mahler, Margery
    
1e Bergse Plasloop, Rotterdam, 5000 m, 12-

10-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:16:39 Plas vd, Leon(-)
3 Mrec 0:16:52 Heiningen van, Erik
    
Marathon Eindhoven, Eindhoven, 21100 m, 

12-10-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 1:15:18 Majid, Amar(Luik)
880 Mrec 1:42:19 Philipse, Hein
2530 Mrec 1:56:36 Verkerk, Gijs
    
Marathon Eindhoven, Eindhoven, 42195 m, 

12-10-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 2:07:48 Mutai, 
   Geoffrey(Kenia)
1 M45 2:37:40 Smeets, Rudi 
   (AVT Maaseik)
1 M55 2:45:41 Schoonbroodt, 
   Jo (Maasrunners)
38 M55 3:43:09 Dijk van, John
70 M45 3:55:03 Messerschmidt, 
   Marty
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ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS,

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

TRAINERSCORPS
Carla van Beelen  070-511 8141
Ronneke Borsboom  070-383 4109
Rodi Druif   070-383 7024
Bert Donnars  06-2166.6074
Marcel den Dulk  06-5497 4263
Pieter de Graaf  06-2541 3636
Jos de Graaf   070-386 7300
Henk Hoogeveen  06-5472 1822
Ben van Kan  070-397 8253
Erik Kerklaan  070-393 8512
Jan Koning   070-355.4866
Henk van Leeuwen  070-386 0233
Peter van Leeuwen  070-347 2673
Izaak Luteijn  06-2239 8576
Wim Moolhuijzen  070-327 0647
Joop den Ouden  06-1444 6400
Jacques Overgaauw  070-347 9234
Frans Perdijk  070-394 4677
Ed Reinicke   0174-22.1710
Terry Roel   070-347 4567
Jan Ruigrok   070-393 0209
Herman vd Stijl  070-393 9485
Eric Walther   06-3038.0768
Ed Zijl   06-2309 5534
Jacqueline Zwarts (aerobics) 06-1253 0632

PARAMEDISCH CORPS
Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg  06-51110224
Maandagav. na 20.00 uur  070-386 4053
  
Masseurs:
Trudy de Lange ma/wo avond 06-4215 0679
Johan Koopman do avond  070-347 6131
Peter Hoek  di ochtend  070-350 5281

Vertrouwenspersoon:

Diny Kuijer  (alleen avonduren) 070-3839775

BESTUUR
Het bestuur van  THE HAGUE ROAD RUNNERS
 Groenendaal 11 2244 BK  Wassenaar 
 070-3281025
Toon de Graauw 070-385 8681
(voorzitter)
Leendert Remmelink 070-363 8393
(secretaris) secretariaat@hagueroadrunners.nl 
José Willemse 070-317 5869
(2e secretaris) secretariaat@hagueroadrunners.nl 
Izaak Luteijn 070-3554156 / 06-2239 8576
(wedstrijdsecr.) wedstrijdsecretariaat@hagueroadrunners.nl
Willem van Prooijen 070-385 3433 / giro 263 6951
(penningmeester) penningmeester@hagueroadrunners.nl
Jelle van der Veen 070-323 6092
(accommodatie)

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 
 Spreekuur elke 1e en 3e woensdag 
 van de maand 
 2244 BK  Wassenaar 
 van 20:45 tot 21:45 in het clubgebouw.
 Giro 2636075, t.n.v. „HRR contributie‰ 
   
BARCOMMISSIE
Herman van der Stijl 070-393 9485
(voorzitter)
Ruud van Groeningen 06-5353 3941

WEBMASTER
Peter Wisse 06-17531347
E-mail:  webmaster@hagueroadrunners.nl
Website HRR:  www.hagueroadrunners.nl
Website racing Team: www.hrr-racingteam.nl

CLUBKLEDING
Ed Zijl 06-23095534  
 ehzijl@wanadoo.nl

REDACTIE HOT ROAD REVIEW
Hilde Eugelink 070-362 7401
p/a Groenendaal 11 heugelink@telfort.nl
2233 BK Wassenaar redactie@hagueroadrunners.nl
André Westerhuis 070-378 5352
Van Loostraat 33 wesnet@wanadoo.nl
2582 XA Den Haag
Heleen Wagenaar  070-3107152
 joopheleen@kpnplanet.nl

Kopjesloop, Delft, 5000 m, 12-10-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

()
1 Mrec 0:18:02 Silvius, Roché
22 Vrec 0:41:20 Zijl van, Heidi
    
20 kilomètres de Paris, Parijs, 20000 m, 

12-10-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

2737 M35 1:48:06 Klein, Peter
984 V35 2:10:09 Preston, Judith

ING Amsterdam marathon, Amsterdam, 

21100 m, 19-10-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1533 Mrec 1:43:05 Golhashem, Ali
1751 Mrec 1:44:25 Schie van, Maurice
2474 Mrec 1:49:08 Pijpers, Rein
2577 Mrec 1:49:39 Nieuwenhuizen van,
    Evert
4045 Mrec 1:59:26 Walther, Eric
4671 Mrec 2:05:16 Nieuwkerk van, 
   Harry
4780 Mrec 2:06:23 Koopman, Johan
4861 Mrec 2:07:37 Bakker, Jacob Jan
4952 Mrec 2:08:59 Berg van de, Dannis
1677 Vrec 2:10:46 Peelen, Yvonne
5378 Mrec 2:17:02 Kneefel, Floris
    
ING Amsterdam marathon, Amsterdam, 42195 m, 

19-10-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

174 M40 3:20:10 Hegen, Erwin
656 M45 4:11:32 Klei van der, Dick
78 V45 4:12:58 Wijnvoord, Paulien
728 M45 4:23:09 Sessink, Rob
    
Saint-Tropez Classic 2008, Saint Tropez(F), 16250 m, 

19-10-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:52:25 Hobby, Richardo 
   (Courir Pays de  Grasse)
1 M55 1:02:24 Dechandon, Claude 
   (Osh Asmy Hyeres)
1 M45 1:02:24 Macgaff, Tom 
   (Wilmslow Running Club)
1 VSE 1:06:01 Da-Ponte, Nathalie
   (Draguignan)
1 V35 1:09:55 Peillon, Claude 
   (Asptt Aix en Provence)
34 M45 1:16:31 Dijk van, John
14 V35 1:23:45 Schie van, Petra
144 MSE 1:23:45 Dijkhoff, Xander
197 MSE 1:43:21 Dam van, Jeroen
40 V45 1:43:21 Zwaagstra, Anaelma
137 M45 1:46:13 Knap, Thomas

46 V45 1:46:35 Buijs, Yvonne
97 V45 1:50:12 Gorkum van, Josien
151 M45 1:52:05 Cremers, Guy
50 V45 1:55:53 Pronk, Riet
61 M55 1:59:11 Kainde, Loet
64 VSE 1:59:11 Kuiper, Sylvia
    
XIV Carrera Popular 9 d’Octubre, Altea(Esp), 8500 m, 

26-10-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:28:50 Fernandez, Juan  (Benidorm)
1 M55 0:33:50 Ferreiros, Emiliio (C.E.Colivenc)
1 V55 0:39:13 Weeber, Henriette (Independiente)
2 V55 0:53:08 Plug, Corry
16 M55 0:53:10 Herps, Anton
   
32e Flynth Flora Cross, Boskoop, 6000 m, 1-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M60 0:27:57 Bollaart, Jack (AV’47)
3 M60 0:30:20 Zijl, Ed
    
24e Halve marathon, Renswoude, 21100 m, 1-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M35 1:18:43 Los, Vincent (Leiden Atletiek)
3 M35 1:24:43 Kneefel, Floris
1 V45 1:48:49 Loenen van, Maria (Altis)
2 V45 1:48:49 Schnitzler, Ineke
    
Berenloop, Terschelling, 21100 m, 2-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 1:11:21 Molenaar, Pim (Trias)
1 M50 1:20:56 Dinjes, Mat (Atl Maastricht)
28 M50 1:34:40 Boorsma P.J.L., Piet
102 M50 1:58:57 Dunné van, Paul
    
Berenloop, Terschelling, 42195 m, 2-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M40 2:36:44 Yousef, Saher (AV Heerenveen)
44 M40 3:49:08 Klei van der, Dick
    
Duinrellcross, Wassenaar, 5000 m, 2-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:17:56 Groen, Gijs  (Haag Atletiek)
1 VSE 0:22:53 Voorthuysen, L (Haag Atletiek)
1 V45 0:26:38 Melse, Ellen(-)
11 VSE 0:29:28 Schutjes, Maaike
6 V45 0:35:54 Gimberg, Yvonne
7 V45 0:45:59 Zijl van, Heidi
    
Duinrellcross (1vd4), Wassenaar, 10000 m, 2-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:37:43 Duvivier, Antoine (Koplopers)
7 MSE 0:39:50 Lowe, Jamie
1 M45 0:40:13 Meer v.d., Jan (Olympus’70)
1 M35 0:41:40 Schwartz, Marius (Koplopers)
2 M45 0:42:01 Timmermans, Theo

1 M55 0:42:07 Buijs, Ad (AV Phoenix)
7 M35 0:44:14 Groenewegen, Herman
9 M45 0:45:43 Six, Jan Willem
5 M55 0:47:05 Stijl van der, Herman
1 VSE 0:48:20 Bronsgeest, Merijn
21 M35 0:49:09 Boegborn, René
23 M35 0:50:09 Wezel van, John
27 M35 0:51:07 Wijnands, Jaap
1 V35 0:51:20 Oostvogel, Ellen(Haag Atletiek)
28 M35 0:51:43 Berg van den, Alex
1 V45 0:51:46 Dingemans, Silvia(Haag Atletiek)
24 M45 0:52:08 Messerschmidt, Marty
12 M55 0:52:37 Slijpen, Paul
14 M55 0:52:43 Prooijen van, Willem
4 V45 0:54:34 Hoekstra, Margriet
19 M55 0:56:24 Dijk van, Jaap
38 M45 0:56:42 Hoogerwerf, Wilfried
21 M55 0:57:00 Luteijn, Izaak
3 V35 0:59:51 Rypma, Veerle
42 M45 1:01:37 Dunn, Mike
6 VSE 1:09:10 Slijpen, Karien
    
ENCI Bergloop, Maastricht, 4300 m, 2-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MJA 0:14:13 Tijdink(Seven Hills RT)
1 V55 0:20:14 Houben, Wendy(Atl.Maastricht)
4 V55 0:26:20 Cranenburgh van, Els
    
BDO-Run, Monster, 5500 m, 8-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:19:14 Marrewijk van, joerd(Olympus’70)
1 Vrec 0:23:27 Marrewijk van, Marjolein 
   (Olympus’70)
49 Mrec 0:31:06 Dulk den, Marcel
83 Mrec 0:35:13 Brecht van, Nico
74 Vrec 0:48:15 Zijl van, Heidi
    
Bosh Inveka-Run, Monster, 11300 m, 8-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:40:13 Nispen van, Michiel(-)
9 Mrec 0:45:58 Groenewegen, Herman
19 Mrec 0:49:09 Dulk den, Marcel
289 Mrec 1:10:36 Haasnoot, René
    
Rabo Robuust-run, Monster, 21100 m, 8-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 1:10:54 Cheruiyot, Henry(Loopgroep PK)
34 Mrec 1:37:50 Ruijter de, Frank
38 Mrec 1:38:16 Wissenburg, Ruud
8 M55 1:38:33 Merx, Jacques
3 M60 1:44:22 Slijpen, Paul
21 M45 1:51:57 Messerschmidt, Marty
201 Mrec 1:52:57 Taal, Maarten
12 M60 2:02:17 Breugom, Henk
22 M55 2:09:13 Grevenstette, Paul

HOT ROAD REVIEW

HRR Evenementen

kalender 2008 - 2009

November
2 SPARTA Duinrell 

 1 van de 4 cross

23 Sinterklaasfeest

30 HRR 1 van de 4 loop 

 (was eerst 7 december)

December
26 Kerststrandloop

28 KOPLOPERS 1 van 

 de 4 cross

Januari
3 HAAG ATLETIEK 1  van 

 de 4 cross

Februari
6-7-8 Trainingsweekend Texel

8 KOPLOPERS 1 van 

 de 4 loop

Maart
1 HRR 1 van de 4 cross

29 SPARTA 1 van de 4 loop


