
Jaargang 25 - Februari 2009 

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

Leiden Bosloop
Erik van Heiningen, zoon van Annie en sinds jaar 
en dag bij het HRR Racing Team, doet verslag 
van de tweede loop in het Z&Z Circuit op zondag 
4 januari.

V
roeg ging deze zondagochtend de wekker. Met 

een beschaafde tijd van thuiskomen hoopte ik 

nog enkele vitale uurtjes slaap mee te pakken. Het 

opstarten vroeg om een goed ontbijtje. Na een grondige 

blik in je sporttas besef je dat het een keer tijd wordt om 

het gevaarte in de was te gooien. Doet er niet toe, spul-

len aan, tas vol. De klanken van een toeterende auto 

klinken in de straat en (bijna) de hele familie Roodakker 

staat gezellig op me te wachten. Handig dat je tijdens de 

heenreis al een beetje met je teammaatje (Eddy, ja die 

jongen die van die mooie hardloopschoenen verkoopt in 

een niet nader te noemen winkel) kan praten. Op het ter-

rein aangekomen, kwamen we al gauw andere lopers van 

het Racing Team en andere Haagse Road Runners tegen. 

De mannen die deze ochtend aan de startlijn verschenen: 

Stefan, Appie, Huub, Roché, Niels, Ronald, Jeroen Koot, 

Jeroen Wevers, Eddy en ik. Bijna allemaal gingen wij de 

5 kilometer door de bosrijke Leidse omgeving proberen te 

trotseren. Jeroen Koot ging de 10 km doen, maar omdat 

die later begon, kon hij ons niet proberen bij te houden 

op de 5 km.

Met een gele zwerm jasjes gingen we warmlopen. Het 

was best fris en de spieren kraakten nog wat hier en daar. 

We liepen wat langs het parcours en een rondje door het 

plaatselijke bos. Daarna wat sprintjes getrokken zodat er 

al wat snelheid geproefd kon worden. Om 12.25 uur werd 

er een beetje voor de startstreep gehupst en toen het echt 
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noodzaak werd om bij de wachtende lopers te gaan staan, 

vormde zich een haag van gemotiveerde lieden. Na een 

laatste succeswens hier en daar nam de spanning toe…

PANG!

…en weg was de massa. Voor de eerste bocht (met een 

soort vernauwing van de weg) was het slim om meteen 

er goed bij te zitten, zodat je vervolgens lekker in je ritme 

kon komen. Het lopen ging lekker en de bochten (waar 

we ook op getraind hadden) kon ik snel nemen. De 5 km 

wordt meestal zwaar op het 2,5 à 3 kilometerpunt. Die 

eerste kilometer is het opstarten, ritme zoeken en een han-

dig groepje lopers proberen/hopen te treffen om wat ‘mee 

te liften’. Als je echter rond die 2, 5 km komt, moet je je 

gaan concentreren op je beweging en manier van lopen. 

Vasthouden van het opgestarte tempo is dan de uitdaging. 

Dit ging goed en ik kon de wedstrijd gevoelsmatig wel 

‘doortrekken’ door strak te blijven lopen. Dan merk je 

dat het aankomt op volhouden en doorzetten. Voordat je 

het weet, besef je dat er al bijna bent en probeer je er nog 

zoveel mogelijk snelheid uit te halen. Het laatste lange 

stuk kon ik Huub nog inhalen, wat ik niet verwacht had. 

Hij moedigde me zelfs nog even aan, je moet het nog 

maar kunnen dat laatste stuk! Respect hoor. Toen iedereen 

moe maar voldaan over de finishlijn kwam, zochten we 

elkaar op. Handen geven, vragen hoe het ging... leuk en 

belangrijk om elkaars ervaringen te horen. Ook even met 

een blikje Peptopro de zuurgraad in het lijf wat verzachten 

en wat warms aantrekken, want er stond een frisse wind.

Na iedereen gedag gezegd te hebben, zat deze wedstrijd 

erop. De tijd op deze 5 km van 17:24 bracht me het voor-

nemen om, na een tijdje wat minder te hebben getraind, de 

draad de komende tijd weer op te pakken. 

Door:

Erik van Heiningen

Op zondag 1 maart organiseert The 
Hague Roadrunners voor de 12e keer de 
Clingendaelcross. Een echte cross over 
ruiter- en onverharde bospaden en heuvels 
in Clingendael. Er is een trimloop van 4,7 
en een wedstrijd van 7,1 km. Beide starten 
om 11.30 uur, direct na afloop van de juni-
orencross

De Clingendaelcross is onderdeel van het 1 vd 

4 Haaglanden Hardloopwinkel Crosscircuit, 

dat georganiseerd wordt door de verenigingen 

HRR, Haag, Sparta en de Koplopers. Leden van 

deze verenigingen doen, als zij voorinschrij-

ven via lijsten op hun club, gratis mee. Voor 

anderen bedraagt de inschrijving € 2,-. Er is 

een loterij op startnummer. Prijzen worden 

beschikbaar gesteld door de Hardloopwinkel.

Na afloop is tevens de prijsuitreiking van de 

diverse klassementen van het Hardloopwinkel 

crosscircuit. Iedereen die aan 3 van de 4 cros-

sen heeft meegedaan wordt in de einduitslag 

opgenomen. Natuurlijk doen er dit jaar veel 

Roadrunners mee. Eerst even met zijn allen de 

junioren aanmoedigen en daarna knallen door 

Clingendael, of gewoon lekker rustig aan doen 

(voor zover dat mogelijk is op die ruiterpaden…) 

Wil je niet meedoen, maar kom je toch kijken, 

dan kunnen we wel een paar mensen gebrui-

ken die op een strategische plek de lopers 

in goede banen leiden. Geef je op bij Peter 

van Leeuwen of de trainer van jouw groep.

De cross wordt evenals vorig jaar voorafgegaan 

door een juniorencross over één ronde van 2.3 km. 

De start van deze cross is om 11.00 uur. Voor de eer-

ste jongen en het eerste meisje onder de 17 jaar is er 

een beker. Deelname is gratis. Voorinschrijven kan 

op de lijsten die inmiddels in het clubhuis hangen

Tot 1 maart!

Door:

Peter van Leeuwen

geleeuw@hetnet.nl

Clingendael Cross 
Zondag 1 maart 2009, 
11.30 uur ‘Met Toon het jaar uit’  was eens een bekend 

begrip in de Hollandse huiskamer. Toon stond 
voor conferancier Toon Hermans, de kleine, 
goedlachse man uit het Zuiden, die hele families 
aan de buis deed kluisteren op Oudejaarsavond. 
Dè Toon is al lang niet meer onder ons. Wie wij 
wel hebben, is Toon de Graauw, de nieuwe voor-
zitter van de HRR.  Op zondag 4 januari trapte hij 
het nieuwe jaar af tijdens de traditionele nieuw-
jaarsreceptie van the Hague Road Runners. 

Die zondag was de ‘kantine’ van het clubhuis door de 

barcommissie getransformeerd tot een feestruimte; zweet, 

modder en sportdrank hadden plaats gemaakt voor cham-

pagneglazen, hors d’oeuvres en feestkledij. Een groot 

aantal leden had gehoor gegeven aan de uitnodiging voor 

de receptie. Altijd weer verrassend hoe anders sommige 

mensen eruit zien als je ze eens niet op sportschoenen en 

in hardlooptight aantreft. 

Voor het eerst in acht jaar richtte niet John Agterhof het 

woord tot de toegestroomde leden, maar Toon de Graauw. 

In november werd hij verkozen tot de nieuwe voorzitter 

van de HRR en kon John eindelijk een stapje terug doen. 

In zijn toespraak had Toon aandacht voor de blijvende 

behoefte aan vrijwilligers binnen de vereniging. Hoewel 

de vereniging goed loopt, is het zaak de bestaande taken 

voor de huidige groep die de vereniging draaiende houdt 

te kunnen verlichten. Ieder jaar legt een deel van deze 

actieve groep de taken neer en moeten er dus mensen 

klaar staan om dit over te nemen. Enkele mensen die in 

2008 hun werk binnen een van de commissies hadden 

beeindigd werden door Toon uitgebreid bedankt voor hun 

(soms jarenlange) inzet. Genoemd werden Herman van 

der Stijl, Nellie Verpoort, Avram den Heijer, Dinie Kuijer, 

Peter Kempkes en ondergetekende. Ook besteedde Toon 

uitgebreid aandacht aan het 25-jarig jubileum van de 

vereniging. Op 2 april dit jaar bestaat de vereniging 

formeel 25 jaar en daar zal op verschillende momenten 

aandacht aan worden geschonken. De precieze plannen 

daarvoor worden op een later tijdstip nader bekend wor-

den gemaakt.

De feestelijke receptie was geen slecht begin voor het 

nieuwe jaar. En met nog meer van die feestelijkheden in 

het verschiet hebben we zeker wat om naar uit te kijken. 

Wat de nieuwe voorzitter betreft: ik ben er zeker van dat 

hij ook de komende jaren nog graag voor ons aftrapt. 

‘Met Toon het Nieuwe Jaar in’ , zou zomaar eens een 

gevleugeld uitdrukking kunnen worden binnen de HRR.

Door: Hilde Eugelink

’Erik met startnr. 196 bij de start’     ]

Toon trapt af!
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Colofon
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Oproep
Dit jaar gaan wij ons 25 jarige jubileum vieren.

Een van de onderdelen van deze viering is dat we memorabilia van onze vereniging op een of andere wijze in beeld wil-

len brengen. Jullie weten wel: foto’s, loopshirts uit de beginperiode, bekers, medailles, vlaggen, boekjes, krantenknip-

sels, folders, bijzondere prijzen uit het verleden bijvoorbeeld een tegeltje, affiches, petjes enz. Ga zo maar door. Over de 

vorm waarin we dit gaan doen denkt de communicatiecommissie nog na.

Als je spullen hebt die interessant zijn om tentoon te stellen tijdens het jubileumjaar wil je dit dan mailen aan de com-

municatiecommissie. Zij maken dan een overzicht en zullen je vragen deze memorabilia ter beschikking te stellen voor 

dit jaar.

Het mailadres is communicatiecommissie@hagueroadrunners.nl

Door:

De communicatiecommissie

In de eerste weken van januari was er overal 
duidelijk sprake van een landelijke schaatskoorts. 
Het schaatsen kreeg de eerste prioriteit van alle 
vrije tijd bezigheden, de andere dingen kwamen 
er achteraan. Zijn hardlopers ook schaatsers? 
Vaak wel. Ook als de schaatstechniek niet opti-
maal is dan genieten ze toch het voordeel van 
een goede conditie. Daarmee kunnen dus vele 
schaatskilometers afgelegd worden. Maar de 
vraag is of dan ook 5 keer een marathon op de 
schaats haalbaar is? Helaas, we weten het niet 
want die gelegenheid deed zich niet voor. 

W
e zijn dus weer terug bij onze core business, 

hardlopen bij the Hague Road Runners en 

de trainingsavonden zijn weer als vanouds 

druk bezet. Ook dit jaar was de Nieuwjaarsreceptie goed 

bezocht en de catering, verzorgd door de barcommissie, 

was uitstekend. In mijn Nieuwjaarstoespraak heb ik een 

aantal zaken aangestipt. De vereniging draait soepel maar 

we willen graag nog meer vrijwilligers inschakelen om 

de last van vrijwilligersactiviteiten over meer leden te 

verdelen. We gaan verder met het optimaliseren van onze 

accommodatie en het parkeervraagstuk aanpakken. En 

natuurlijk gaan we het jubileum vieren. Op 2 april 2009 

bestaat de vereniging 25 jaar. Dat gaan we op verschil-

lende momenten dit jaar vieren. Houd 2 april in elk geval 

‘s avonds vrij! Het gehele programma voor 2009 zal door 

de jubileumcommissie gepresenteerd gaan worden. 

Overigens zou het interessant zijn om eens te onder-

zoeken hoeveel mensen er in die 25 jaar lid geweest 

zijn van onze vereniging, de gemiddelde duur van het 

lidmaatschap was en hoe de groei van de Road Runners 

in al die jaren verlopen is. En er zijn natuurlijk ook vele 

prestaties en anekdotes op te tekenen die de kleur hebben 

gegeven aan onze vereniging. Wie weet kan dit nog eens 

een onderdeel uitmaken van een afstudeerscriptie “sport 

en communicatie”.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we ook 

een aantal vrijwilligers bedankt die met hun activitei-

ten gestopt zijn. Dit zijn Herman van der Stijl, Nellie 

Verpoort, Avram den Heijer, Dinie Kuijer, Peter Kemkes 

en Hilde Eugelink. Nog niet alle vacatures die zij ach-

terlaten zijn weer ingevuld. Ik hoop dat dit spoedig gaat 

gebeuren.

Het terugtreden van de voorzitter van de Atletiekunie 

begin dit jaar was in de wereld van de sportbonden 

een opmerkelijke gebeurtenis. Hoewel onze contacten 

als vereniging met de Atletiekunie niet erg intensief zijn, 

wil ik hier even bij stilstaan. Naast de doelstelling van de 

Atletiekunie om de topatletiek en wedstrijdatletiek te sti-

muleren en behartigen, doet zij ook aan verenigingsonder-

steuning. De Atletiekunie zou ons boegbeeld in sportend 

Nederland   moeten zijn maar wij vinden de wijze waarop 

de Atletiekunie is omgegaan met de Dopingcommissie die 

de dopingaffaire van de steeplechase-loper S. onderzocht, 

ronduit bedroevend. Het bestuur zou moeten weten dat je 

in zo’n situatie in de schijnwerpers staat en de actie om 

niet voluit mee te werken aan het onderzoek past niet bij 

de voorbeeldfunctie die een bestuur van deze belangrijke 

landelijke vereniging moet innemen. Tijdens het laatste 

voorzittersoverleg van de regio heb ik hier al op gewezen; 

helaas is het toch gebeurd. De nieuwe voorzitter weet wat 

hem of haar te doen staat om deze imagoschade weg te 

nemen.

Ook de financiën zijn het komende jaar een belangrijk 

onderwerp. We willen gaan uitbreiden en dat zal de 

nodige euro’s kosten. Hoewel de “Club van 100”een 

geweldige sponsor is voor onze vereniging zullen er toch 

ook andere bronnen aangeboord moeten worden. Er zal 

een gedegen plan uitgewerkt moeten worden hoe e.e.a. 

te financieren. Zo in de wandelgangen hoor je al diverse 

suggesties in de trant van subsidies aanvragen, sponsors 

werven, met obligaties of aandelen werken. Kortom de 

ideeën zijn er. Nu nog gaan uitwerken. Daar komen we 

nog op terug.

Door:

Toon de Graauw

Voorzitter aan het woord

Na de vorst
Berichten vanuit het bestuur
Bestuursvergadering 9 december 2008:

• Dini Kuijer, onze vertrouwenspersoon, heeft helaas haar functie neergelegd. 

 Het bestuur zoekt een geschikte opvolger/ster.

• Tijdens het regionaal overleg met de Atletiekunie heeft Toon gevraagd of wedstrijdlopers voorrang kunnen krijgen

 bij grote wedstrijden. Ons werd meegedeeld dat “de Atletiekunie betrokken is bij het platform sportevenementen. 

 Er zijn momenteel voor de verenigingen nog geen directe voordelen behaald. Uiteraard zal de voortgang regelmatig

 geëvalueerd worden om te kijken naar de meerwaarde van het platform.

• De jubileumcommissie is druk bezig om komend jaar ons 25-jarig bestaan groots aan te pakken. 

 Op diverse dagen in het jaar zal aandacht geschonken worden aan deze gebeurtenis. 

 Datum voor het jubileumfeest zal 27 juni worden.

• Na overleg met de communicatie-commissie heeft het bestuur besloten om te komen tot een nieuw HRR-logo. 

 Ons huidige logo is verouderd en voldoet niet aan het huidige beeld van HRR: we zijn immers een vereniging voor

 mannen én vrouwen. Frans Martens zal het nieuwe logo ontwerpen.

• Het “Basisinrichtingsplan Kantine” is af en zal vergroot worden opgehangen in het clubhuis, in de hoop dat 

 iedereen de kantine na een evenement, zo weer inricht als de tekening laat zien.

• Voor extra parkeermogelijkheden zal het bestuur onderzoeken of het terrein aan de voorkant naast het clubhuis

 beschikbaar is. Ook zal parkeren bij de boogschutters bekeken worden.

Bestuursvergadering 6 januari 2009:

• In 2009 zal de vrijwilligersdag plaatsvinden op 13 september.

• De tekening van de gemeente is binnen voor aanleg van het pad achter naar het golfterrein. Het pad zal schuin door

 het groen gaan. Het pad wordt door de gemeente bestraat en van verlichting voorzien. Wanneer dit gaat gebeuren is

 afhankelijk van nog een andere uit te voeren klus.

De volgende bestuursvergaderingen staan gepland voor 17 februari en 24 maart.

Door: José Willemse, 2e Secretaris van het Bestuur

Kerststrandloop 2008
Op 26 december werd voor de dertiende maal de kerststrandloop gehouden. Tussen elf en twaalf uur 
in de ochtend verzamelden vele lopers en lopertjes zich bij de Aquajutter om zich te laten inschrijven. 

‘Klaar voor de start’

‘Tot zo meteen’

H
et weer liet zich van zijn beste kant zien. Strak-

blauwe lucht en niet te veel wind. Ook het strand 

was heel breed. In totaal waren er ongeveer 260 

deelnemers. De organisatie had heel hard zijn best gedaan 

om het iedereen naar de zin te maken. Er waren vele 

bekers en prijzen te winnen. Ook was er gezorgd voor 

erwtensoep. Aangezien het koud was, ging de erwtensoep 

er goed in.

Om twaalf uur gaf Toon de Graauw, de nieuwe voorzitter 

van de vereniging, het startschot. De kerstman, een hele 

aardige meneer in een rode jas en rode broek, deed heel 

hard zijn best om de start luister bij te zetten, hetgeen hem 

ook heel goed lukte. De loop ging heel goed. Een lang lint 

lopers ging richting pier en terug. Aangemoedigd door 

vele wandelaars en honden rende iedereen de kerstkilo’s 

er af. Ik zelf deed aan een hele moderne vorm van Nordic 

walking: hardlopen met de stokken in de hand. Samen met 

Heidi Zijl heb ik 5 kilometer heel rustig hardgelopen. We 

hebben samen genoten van de tocht en van het weer. Er 

waren wel enkele zachtere stukken bij, maar dat maakte 

de pret alleen maar groter. 

Bij het draaipunt aangekomen, begroetten Heidi en ik 

Rodi en spoedden wij ons terug richting finish. Nu had-

den we de wind mee zodat het hardlopen en het moderne 

Nordic walken heel goed ging. Vlak bij de finish moe-

digde de kerstman ons aan om nog een eindsprintje te 

doen. Gelukkig was de kerstman als (top)jury heel lief en 

heeft hij mijn moderne manier van Nordic walken door de 

vingers gezien. Dank je wel, kerstman. Helaas waren er 

geen andere Nordic walkers. Ik hoop dat ik volgend jaar 

meer concurrentie krijg. Ik doe een oproep aan alle Nordic 

walkers in de vereniging om volgend jaar mee te doen. 

Dan beloof ik jullie dat ik volgend jaar op de klassieke 

manier ga Nordicwalken.

Na de finish kreeg elke deelnemer een beker erwtensoep 

die heel goed smaakte. Daarna gezellig koffie drinken in 

afwachting van de uitslag. Na de uitslag werd er gezellig 

nog wat gedronken. Hiermee werd tweede kerstdag op 

een hele leuke manier afgesloten. Ik hoop dat er volgend 

jaar nog meer deelnemers zijn. 

Via deze weg zou ik de organisatie, de Aquajutter, Hellen 

den Dulk, de Stenaline en het Heidelbergse Cement Werk 

(Mebin): Tijd en geld gespaard met de mortel van De 

Waard. willen danken voor hun inzet en sponsoring van 

de kerststrandloop. Kort en krachtig zou ik willen beslui-

ten, tot volgend jaar.

Door:

Peter Barnard  



ving.De stemming zat er meteen al goed in.... soms oude 

bekenden, soms onverwachte bekende gezichten (“hé, 

jij ook hier!”). Het was als vanouds druk en gezellig.

Na het intropraatje gingen de groepen richting de centrale 

warming up. Niemand kan dan stil blijven staan en alles, 

maar dan ook alles, komt in beweging, Voor sommigen 

was al dat gespring en gedraai al vermoeiend, maar ja, 

toen moest het lopen echt nog beginnen. We vertrokken 

gesplitst naar afstand onder enthousiaste begeleiding van 

de in fris witte trainingskleding gestoken begeleiders. Voor 

de echte nieuwelingen betekende deze ochtend een wen-

ding in hun leven, een begin van een energierijke weg!

Bij terugkomst was er een warme ontvangst met koffie/

thee en drie soorten gezonde koek: volkoren ontbijtkoek, 

eierkoek en Indische cake. Extra reden om nog even te 

blijven napraten.

De lopers konden, na betaald te hebben, ons ZOT CPC-

boekje 2009 ophalen en een functioneel T-shirt. De kleur 

is wit met bordeauxrode opdruk, zowel voor het T-shirt als 

het boekje. Ze vormen één geheel met de trainingsjasjes 

van de ZOT-coaches. 

(SOCIALE) ACTIVITEITEN 3

• 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

ROPARUN

YES WE CAN!

Team 105 Haegsche Ooievaar Runners Roparun 

2009 compleet!

Het team telt oude vertrouwde deelnemers en een 

aantal nieuwe. De voorbereiding is in volle gang. Het 

bestuur is op zoek naar Ambassadeurs die een bijdrage 

kunnen leveren aan het binnenhalen van gelden.

Nu het team compleet is, hebben wij afgelopen janu-

ari de eerste Teambijeenkomst gehad. De komende 

periode kunnen wij prima gebruiken om eens nader 

met elkaar kennis te maken.Ook staat er al een drie-

tal trainingen op de planning, dus die kennismaking 

zal zeker lukken. Naast sportief en gezond de finish 

bereiken, gaat het eigenlijk om het goede doel. De 

opbrengst wordt volledig benut om de kwaliteit van 

het leven van kankerpatiënten te verbeteren. De 

Roparun 2008 had met ruim 250 teams een opbrengst 

van € 4.318.782,-- De Haegsche Ooievaar Runners 

hebben een nettobedrag van € 24.039,23 opgehaald.

Ambassadeurs gezocht

Het Bestuur van de Haegsche Ooievaar Runners is 

op zoek naar Ambassadeurs van onze Stichting. Wij 

zouden het op prijs stellen als Ambassadeurs van de 

Haegsche Ooievaar Runners andere partijen, zoals 

bedrijven en particulieren, kunnen enthousiasmeren 

dit goede doel financieel te steunen. Voor de ene 

Ambassadeur zal dit betekenen dat wij zijn naam als 

referentie kunnen gebruiken, de ander zal wellicht 

zelf  - afhankelijk van zijn of haar tijd - actief gaan 

werven. Indien de Ambassadeurs  enkele uren willen 

steken in dit mooie project, denken wij dat we een 

maximaal resultaat kunnen bereiken!Ook de lezers 

van Hot Road Review roepen wij op zich aan te mel-

den via pr@hor105.nl Dit zijn John van Dijk (070-

3478425) en Maurice van Schie (06-51237682). 

Loten en eten

Wellicht hebben jullie gemerkt dat Peter  Barnard 

weer gestart is met de verkoop van de loten. Ook 

zullen wij binnenkort weer de data laten weten van de 

ondertussen populaire Roparun Diner Avonden die in 

het clubgebouw (Restaurant)  van The Hague Road 

Runners zullen worden georganiseerd. Via deze weg 

wil ik jullie al van harte uitnodigen om samen met 

jouw loopvrienden of andere vrienden, collegae of 

familie op deze avond aanwezig te zijn. Je kunt ons 

blijven volgen via www.hor105.nl En natuurlijk, er 

zijn genoeg goede doelen, echter, er zijn er maar wei-

nig waar aan zo’n sportieve prestatie  is verbonden! 

Door:

Maurice van Schie 

Voorzitter bestuur

H
an Elkerbout, een van de lopers van de groep 

ERG, had in oktober het idee een brunch te 

organiseren voor alle leden van zijn loopgroep. 

Zondag is een relatief rustige trainingsdag waarbij slecht 

een viertal groepen aanwezig is, waaronder die van ERG. 

Daarom was de gedachte deze brunch op zondag te hou-

den. Al spoedig werd geopperd de brunch uit te breiden en 

alle lopers van de zondag hiervoor uit te nodigen. Aldus 

geschiedde; aan de feestelijke dis schoven uiteindelijk niet 

minder dan 54 mensen aan. De groep ERG was het meest 

vertegenwoordigd, maar ook de leden van de groepen van 

Peter van Leeuwen en Henk Hoogeveen kwamen in grote 

getale. Zelfs leden die je normaal gesproken nooit op zon-

dag ziet, hadden zich aangemeld!

Zo kon het dus gebeuren dat, terwijl de eerste lopers zich 

op de laatste zondag voor de feestdagen om negen uur 

voor het lopen meldden, Han met zijn vrouw Marga en 

Marion, de vrouw van trainer Ed, al in de keuken ston-

den. Daags ervoor waren al voorbereidingen getroffen, 

zoals het schoonmaken van het servies en bestek en het 

klaarzetten en inrichten van de tafels. Nu lijken negentig 

minuten voor een training lang te duren, maar voor het 

voorbereiden van de brunch zelf was het krap. Het persen 

van de sinaasappels alleen al nam anderhalf uur in beslag. 

Gelukkig werd er later ook bijgesprongen door Helen den 

Dulk.

Voor de minimale prijs van zes euro kregen de lopers een 

riante brunch voorgeschoteld, bestaande uit een croissant 

met kaas, een broodje beenham, een broodje gerookte 

zalm, een kerststolletje, een gekookt ei, een glas vers 

geperste jus d’orange, een glas sekt en een kopje thee of 

koffie naar keuze. Iedereen ging met een goed gevulde 

maag en een tevreden gevoel naar huis. Of het dit jaar 

weer plaats gaat vinden, is nog de vraag. Han en Marga 

zijn van plan de maand december in Australië en Nieuw 

Zeeland door te brengen en komen het weekend voor 

de feestdagen pas weer terug naar Nederland. Maar dat 

neemt niet weg dat iemand het stokje over kan nemen. 

Wie biedt?

Door:

Hilde Eugelink i.s.m. Han Elkerbout.

Kerstbrunch: Smullen voor 
de zondagochtendlopers
Het leuke van de verenging is, dat iedere groep zo zijn eigen manier heeft om een feestje te vieren. 
De een gaat met de hele groep op stap, de ander een weekend weg en sommigen vieren het met 
veel eten en een glaasje. Loopgroep ERG (Ed’s Running Group) besloot het jaar 2008 goed af te slui-
ten met een brunch. 

De eerste ZOT zaterdag van 2009
De oorsprong van onze vereniging ligt bij een trainingsgroep voor de CPC van 1984. Nu, in 2009, orga-
niseert de HRR voor de vijfentwintigste keer CPC-trainingen.

‘Xander Dijkhoff en Arie de Jong in actie!’

‘Weer gelukt!’

De tweede zaterdag was het ook weer prachtig zonnig 

vriesweer met een laagterecord van min acht graden en 

windstil…. magnifiek loopweer. We zullen wel wat con-

currentie gehad hebben van sportieve lopers die zijn gaan 

schaatsen. Het aantal deelnemers ligt iets onder dat van 

vorig jaar, maar we hebben niet te klagen!

Door:

Sylvia Kuiper en Jéjé Groot

‘Trainers ZOT geven het goede voorbeeld Bijkomen in de kantine

‘Een hartelijk welkom!’

H
et was weer één grote drukte, die eerste zaterdag-

ochtend in 2009. Zij, die met de auto kwamen, 

werden door verkeersregelaars geholpen de weg 

naar de parkeerplaats bij Duindigt te vinden. Op de web-

site van de Roadrunners staat ook een kaartje hoe je er 

kunt komen: óf vanaf de parkeerplaats wandelen óf op 

het terrein de fiets neerzetten. Bij het clubhuis werden de 

nieuwe lopers en de oudgedienden verwelkomd. Velen 

hadden het inschrijfformulier al gedownload en ingevuld 

meegenomen. Dat scheelde heel wat tijd bij de inschrij-
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G
een hardloopvereniging zonder 
trainers. The Hague Roadrunners 
telt er een stuk of twintig. Het 

merendeel is al jaren verbonden aan 
de club en heeft door de jaren heen 
een eigen kijk op het hardlopen ont-
wikkeld. In deze rubriek komen ver-
schillende trainers aan het woord over 
fit blijven, schema's, trainingstechnie-
ken, voeding en wedstrijdvoorberei-
ding. Deze keer beantwoordde Izaak 
Luteijn de vragen van redacteur André 
Westerhuis.

I
zaak Luteijn is trainer van twee groepen. 

Op maandag en woensdag traint hij een 

groep in leeftijd variërend tussen 30 

en 70. Het zijn een stuk of acht lopers, 

hoewel het er op papier minstens twintig 

zijn. Op dinsdag- en donderdagochtend is hij 

te vinden bij de lopers van HRR-Conditio, 

samen met trainer Jan Ruigrok. Dit is een 

groep van ongeveer twintig lopers.

Het niveau van beide groepen is zodanig 

dat iedereen een 10 km kan lopen tussen de 

55 en 70  minuten. De doelstelling binnen 

de groepen is verschillend. Sommigen 

willen de huidige conditie zoveel mogelijk 

behouden, terwijl anderen hun prestaties 

willen verbeteren. 

- Wat vind je leuk aan het trainerschap?

Zelf loop ik regelmatig wedstrijden. Als 

trainer vind ik het leuk als ik mensen kan 

motiveren tot het lopen van een wedstrijd. 

Anderzijds schept het genoegen als je 

mensen kunt begeleiden die alleen lopen om 

in conditie te blijven en zodoende  contact 

houden met andere HRR-leden. Als trainer 

vind ik het een uitdaging zoveel mogelijk 

aan de wensen van alle lopers in de groep 

tegemoet te komen.

 
Hoe ziet jouw trainersstijl eruit?

Per vier maanden maak ik een 

trainingsschema. Op de doordeweekse dagen 

staan intervaltrainingen op het programma 

en in het weekend een duurloop. In het 

weekend geef ik zelf geen training, maar de 

duurloop kan ieder voor zichzelf lopen. 

Tijdens de training geef ik de mogelijkheid 

om prestatief bezig te zijn, maar verlies 

de recreatieve loper niet uit het oog. Het 

is belangrijk dat niemand zich forceert en 

iedereen bij de groep kan blijven.

Op dinsdagochtend wordt na de warming-

up meestal aandacht besteed aan de 

looptechniek; op donderdagochtend 

beginnen we met een half uur aerobics. We 

trainen buikspieren, schouders en armen. Ik 

heb het idee dat vooral de buikspieren bij 

de looptrainingen er vaak wat bekaaid vanaf 

komen. Voor een goede looptechniek zijn 

juist de buikspieren van groot belang.

Wat betekent hardlopen voor jou? 

Ik ben nu 63 jaar. Mijn eerste wedstrijd was 

de Singel en Bolwerkloop in Middelburg 

Trainer Izaak Luteijn:
‘Als trainer vind ik het een uitdaging zoveel mogelijk 
aan de wensen van alle lopers in de groep tegemoet te 
komen.’

Veel hardlopers ervaren dat hun lichaam niet symmetrisch is gebouwd. Er worden twee soorten 
beenlengteverschil onderscheiden. Bij een anatomisch of structureel beenlengte-
verschil is er een verschil in botlengte tussen de twee benen, ontstaan doordat het ene been harder 
of juist minder hard gegroeid is dan het andere. Dit kan worden veroorzaakt door een botbreuk in 
het boven-of onderbeen in de jeugd, waarbij het gebroken been langer wordt. Bij een beschadiging 
van de groeischijf in een bot kan er echter juist groeivertraging optreden. De tweede vorm van been-
lengteverschil is het functionele kortere been. Door veranderingen in het bekken, zoals gewrichts-
fixaties rond bv het SI-gewricht met als gevolg verdraaiingen in het bekken, kan een verkort been 
ontstaan.

andersoortige afwijkingen, dan is correctie te 

overwegen. Bij een podoloog moet dan een 

verhoging in de schoen aangemeten worden. 

Bij een correctie van meer dan een halve 

centimeter is het aan te raden de tussenzool 

van de loopschoen te verhogen, zodat de 

voet voldoende steun van de schoen blijft 

houden.  Door het  verschil in beenbelasting 

tussen het langere en kortere been treedt er 

een asymmetrische belasting van het bot, 

de pezen en spieren op. Het blijkt dat het 

langste been de grootste belasting te verduren 

krijgt, waardoor meer blessures aan dit been 

kunnen optreden. Vooral knieblessures zijn 

veel voorkomend. Het is dan ook aan te raden 

bij eenzijdige been of bilblessures te letten op 

een beenlengteverschil. 

Het lichaam is echter al vaak aangepast 

aan de been-asymmetrie, zodat de 

belastbaarheid van het langere been groter 

is dan van het andere been. Het lichaam 

corrigeert vaak ook door een andere arminzet 

tijdens het hardlopen, zodat het met de 

lichaamsbalans wel meevalt. Een andere 

natuurlijke correctiemethode is een vergrote 

knikneiging van het langere been, waardoor 

het lengteverschil ook wordt opgeheven. Het 

been proneert dan meer dan de voet van 

het kortere been. Deze versterkte pronatie 

kan echter weer blessures veroorzaken, zoals 

achillespeesklachten, scheenbeenirritatie en 

knie-en knieschijfblessures.

Het lijkt logisch te verwachten dat de 

asymmetrie in de gewrichtsbelasting tot 

afwijkingen kan leiden. Het gewricht 

wordt namelijk anders belast doordat de 

omgevende spieren zwaarder belast worden, 

zodat de druk op de gewrichtsvlakken kan 

toenemen. Het kraakbeenoppervlak dat 

de schokbelasting te verduren krijgt, wordt 

door de standsafwijking kleiner, waardoor de 

belasting per vierkante centimeter kraakbeen 

gaat toenemen. In de praktijk blijken er 

echter weinig gewrichtsbeschadigingen te 

ontstaan. De oorzaak hiervan is een toename 

in kraakbeendikte, zodat het lichaam 

zich beschermt met een grotere dempende 

kraakbeenlaag. 

De wegen waarop wij hardlopen zijn meestal 

niet vlak maar bol. Op deze wijze kan 

regenwater worden afgevoerd. Indien men 

altijd aan de linkerkant van de weg loopt kan 

een korter rechterbeen geheel of gedeeltelijk 

gecorrigeerd worden, waardoor het 

bovenlichaam en het bekken beter in balans 

staan. Een langer rechterbeen bij hardlopen op 

de linker weghelft zal het beenlengteverschil 

accentueren, waardoor klachten als gevolg 

van de balansverstoring sneller zullen 

optreden. Indien de wegbolling tamelijk sterk 

is kunnen voet- en knieklachten ontstaan 

door het naar binnen- of buiten zwikken van 

de voeten. Afwisseling van weghelft en het 

vermijden van dit soort wegen in de training 

kan blessures voorkomen. 

Het is aan te bevelen, zeker bij blessures, de 

beenlengte zorgvuldig door een deskundige te 

laten opmeten. Indien er een gering verschil 

(minder dan ¾ cm) aanwezig is, zonder 

klachten bij de actieve sporter, dan lijkt mij 

correctie niet nodig. Denk dan wel aan de 

zijde van de weg waarop gelopen wordt. Bij 

een groter verschil of bij klachten is het aan 

te raden standsafwijkingen te corrigeren. Dit 

kan gebeuren door een steunzool of manuele 

therapie bij standsafwijkingen door bekken-, 

rug- of gewrichtsfunctiebeperking. 

Door:

Dannis van den Berg

Fysiotherapeut HRR

Fysiospeak

Beenlengteverschil

Informatie over advertentietarieven ver-
krijgbaar bij:

André Westerhuis, Van Loostraat 33, 
2582 XA Den Haag
Tel. 070 3556980 

Email wesnet@ziggo.nl

Het is zeker niet altijd nodig een verschil 

en beenlengte te corrigeren. Indien er 

geen klachten zijn die door het verschil in 

lengte worden veroorzaakt, dan is er geen 

reden correcties te gaan aanbrengen. Vele 

volwassenen lopen al tientallen jaren scheef 

zonder rug-, heup- of beenklachten. 

Eenzijdig lage rugpijn vooral naast de 

wervelkolom in de lange rugspier, dicht 

bij de aanhechting aan de bekkenrand, kan 

veroorzaakt worden door een anatomisch 

beenlengteverschil. Doordat het bekken 

scheef staat moet de rug zijdelings worden 

gebogen om niet constant uit het lood te staan 

en het evenwicht niet te verliezen. Sommige 

rugspieren moeten dan een grotere spanning 

hebben om de stand van de wervelkolom 

te corrigeren, terwijl rugspieren aan de 

verkorte zijde steeds wat gerekt worden. 

Dit betekent dat de rugspieren het zwaarder 

te verduren hebben en eerder overbelast 

raken. Wanneer de rugklachten niet door 

andere oorzaken ontstaan zijn, zoals een te 

holle rug, hernia, wervelafwijkingen of een 

‘Izaak in actie’ 

in 1962.Toen was ik 17. Tot 1972 heb ik 

actief  aan wedstrijden deelgenomen: 

achtereenvolgens als lid van ‘Het Zwin’ in 

Retranchement, AV Marathon in Vlissingen, 

AV Holland in Leiden en V&L TC in Den 

Haag. Tijdens mijn HTS-studie heb ik veel 

op de baan gelopen. In 1997 ben ik lid 

geworden van HRR om te trainen voor de 

Konmarathon in Den Haag. Deze marathon 

heb ik in 1998 gelopen in 4 uur 25 min. Mijn 

laatste marathon was in 2000 in Rotterdam 

in 3 uur 57. Hardlopen is dus een deel van 

mijn leven. Mijn beste prestaties zijn op de 

baan in het topjaar 1968: de 800 m in 1:58.5, 

1500 m in 4:09.0, 3.000 m in 9:00.0 en 5.000 

m in 16.28.6. Als 55-plusser zijn mijn beste 

tijden: 800 m in 2:32.0 in 2003, in 1998 liep 

ik 5 km in 20:20 en in 2001 10 km in 42:15. 

Nu loop ik 5 km in 22 minuten en 10 km 

net onder de 46. Deze tijden hoop ik als 65-

plusser ook nog te lopen. 

Door:

Izaak Luteijn en André Westerhuis.

D
e meeste fysiotherapeuten moeten 

aan de hand van de bewegelijkheid 

van de SI-gewrichten, de stand 

van het bekken en standsveranderingen 

van het been een onderscheid kunnen 

maken tussen een functioneel en een 

anatomisch beenlengteverschil. In 

de praktijk wordt veelvuldig gebruik  

gemaakt van de huishoudcentimeter om 

een beenlengteverschil te meten. De 

afstand tussen het bovenste uitsteeksel 

op het bekken en het onderste uitsteeksel 

van het scheenbeen wordt liggend op de 

onderzoekbank gemeten en met de andere 

zijde vergeleken. De betrouwbaarheid van de 

meting is vooral bij kleine verschillen matig 

te noemen. Dit wordt mede veroorzaakt 

doordat de meetpunten niet scherp begrensd 

zijn. Voor een precieze meting wordt een 

staande röntgenfoto gemaakt waarbij het 

gehele been wordt afgebeeld. Deze methode 

wordt niet bij iedereen toegepast vanwege de 

straling en de kosten. 
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Terwijl heel Nederland op de schaats stond, liep 
Jacques Merx de halve marathon in Egmond op 
zondag 11 januari. De koude zuidwestenwind en 
het gebrek aan hard strand deerden hem daarbij 
niet.

E
venals vorig jaar heb ik de halve marathon van 

Egmond gelopen. Waar het vorig jaar redelijk rustig 

weer was, met een strand als een asfaltweg, was het 

dit jaar compleet anders.

Net als vorig jaar was ik door de personeelsvereniging 

van mijn bedrijf KPN uitgenodigd om mee te lopen in 

een businessteam. Het voordeel hiervan is dat alles voor 

je geregeld wordt. Ontvangst in een particuliere woning 

aan de boulevard, dus vlak bij start en finish. Koffie, 

thee, sportdrank, brood et cetera ter beschikking voor 

tien lopers en naderhand rustig douchen en lekker eten. 

Wat wil een loper nog meer? Dat is starten in een speciaal 

startvak waardoor er weinig lopers voor je uitlopen. Nu is 

dit niet helemaal mogelijk aangezien alle wedstrijdlopers 

4 minuten eerder starten. Dat houdt in dat je tot aan de 10 

km lopers aan het inhalen bent: de langzame in de straten 

van Egmond en de rest op het strand. 

De weersomstandigheden waren, zoals vaker in Egmond, 

niet optimaal: een smal stuk hard strand en een koude 

zuidwestenwind. Omdat je continu links aan het inhalen 

bent en moet kijken waar je loopt om toch nog zoveel 

mogelijk de harde stukken strand te vinden, kwam ik ach-

teraf tot de ontdekking dat ik maar zeer weinig van de zee 

heb gezien. Waar ik bij de halve van Monster kan genie-

ten van de wind en de zee, heb ik hier alleen maar strand 

en duinen gezien. Maar petje af voor al die toeschouwers 

die over het hele strand verspreid bij de opgangen de 

lopers stonden aan te moedigen. Ik was achteraf blij dat 

ik mij niet te warm had aangekleed, want de tweede helft 

door de duinen was met wind mee, dus werd het steeds 

warmer. 

Wel leuk die duinen net als Meijendel. Hier werd ik weer 

ingehaald door snelle recreatielopers die meer energie 

over hadden dan ik, hoewel ik tot aan het eind een goed 

gevoel had. Zelfs de zogenoemde bloedweg was geen 

probleem. Met een eindtijd van 1:39:44 was ik dan ook 

redelijk tevreden hoewel ik bij de 15 km nog dacht om 

1:38 te lopen.

Als je dan onder de douche staat en door het badkamer-

raam de speaker nog luid hoort aanmoedigen, voel je je 

wel bevoorrecht om zo de halve marathon te lopen. Ik 

moet er echter wel bij zeggen dat de ontvangst in Monster 

bij Marcel en Helen den Dulk gelijkwaardig is, zo niet 

beter. Het voordeel daar is ook nog dat je niet om 8 uur 

klaar moet staan voor de reis en om 18 uur thuis bent.

Door: Jacques Merx

Nummer twee van de '1 v/d 4' was de wed-
strijd van de Hague Roadrunners, op zondag 30 
november. Het parcours liep bijna helemaal door 
park Clingendael. Heleen Wagenaar doet verslag 
van de 10 km loop.

H
oeveel deelnemers er waren weet ik eigenlijk niet. 

Het doet er ook niet toe. Ik startte veilig achterin, 

om te proberen mijn eigen tempo aan te houden. 

Als ik met wedstrijdjes voorin van start ga, ga ik veel te 

hard. Dat schijnt een soort kuddegedrag te zijn, wat me 

meestal na één kilometer al duur komt te staan.

Rondjes

Eerst een rondje om het clubhuis: bij de rotonde werd 

ik al vet aangemoedigd door mijn vriend Joop. Die gaat 

wel eens mee als supporter bij wedstrijden in de buurt. 

Het eerste rondje liep ik gewoon: eerst even erin komen 

en dan een constant tempo. Het ging wel lekker. De route 

kende ik ondermeer van de timetrial zoals die was. Dit 

ging in tegengestelde richting en dan bij de marechaussee-

kazerne niet rechtsaf richting Benoordenhoutseweg, maar 

rechtdoor, het bos weer in.

Toen ik aan het eind van het eerste rondje kwam begon-

nen de eersten me in te halen. Of het 5 of 10 km lopers 

waren, ontging me. En ze bleven komen die hardlopers, 

OliebollencrossEen thuiswedstrijd in Clingendael

ook toen ik al volop aan m’n tweede ronde bezig was. Het 

waren er honderden, nee, het leken er wel duizenden. Ik 

raakte helemaal uit balans. Strompelend baggerde ik ver-

der door de natte sneeuw die was begonnen te vallen. Ik 

was blij dat ik Peter Wisse zag: dat betekende dat ik bijna 

de tweede ronde erop had zitten.

Na een paar bemoedigende kreten van vriend Joop, kleu-

mend aan de kant en wit van de sneeuw, begon ik aan 

de derde ronde. En toen gebeurde er een wonder: ik kon 

weer snelheid maken, kreeg er weer zin in, die sneeuw 

vond ik wel lekker en wat was Clingendael weer mooi. En 

daar was Peter W. alweer. Honderd meter voor het eind 

schreeuwde Joop: ‘Je zit onder het uur’. Na een zinde-

rende finish werd het me duidelijk dat ik inderdaad onder 

het uur had gelopen.

Uitdaging

Uiteindelijk werd de officiële score 59.58. De laatste jaren 

is het me niet gelukt om onder die magische grens van 

dat uur te blijven. Sterker nog: het hele Zorg & Zekerheid 

Circuit heb ik ongeveer 1.01 gelopen, alsof de uitslag van 

tevoren al vast stond. Ik was blij met het resultaat en zie 

daar een uitdaging in: volgende keer 58.59?

Door:

Heleen Wagenaar

Hardlopen in Egmond

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat 8

2571 BH  Den Haag

Telefoon: 070 - 361 43 43

Telefax:   070 - 360 79 51

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

‘Joop geeft de weg aan’

‘De zandbak’                                                                                           foto site Haagatletiek

De één wil vlammen, de ander rammen, de derde 
stunten en je hebt er ook bij, die willen gewoon 
lopen.  

Z
oals gebruikelijk ben ik het nieuwe 

jaar weer ‘s-morgens begonnen 

met een rondje Scheveningen. 

Nieuwsgierig naar de puinhopen van oud 

en nieuw en nieuwsgierig naar het aantal 

enthousiastelingen dat zich graag even 

onderdompelt in zeewater van 6 graden. 

Het was in jaren niet zo koud geweest en 

dat was te merken. Zowel aan rotzooi als 

aan deelnemers. Maar goed, daar moet dit 

stukje niet overgaan. Tweede Kerstdag dus 

de strandloop, nieuwjaarsdag het rondje 

Scheveningen en in dit drieluik mag de 

Oliebollencross van Haag niet ontbreken. 

Dus ook daar meldde ik mij zaterdag de 3de 

aan de start voor de lange cross. Vorig jaar 

had ik nog de korte cross met Lotte gelopen, 

maar ja, alleen de heel sterken onder ons 

blijven maar lopen. Er waren nog een stuk of 

tien andere Roadrunners in een veld van vele 

leden van Haag. Het is een bekend parcours. 

Eerst over de pollen van het grasveld, over 

het schelpenpad 2 keer over een bult, dan 

door de zandbak met zijn eigen bult, links 

over de heuvel over het paardenpaadje en 

over het paardenpad langs het voetpad kom 

je dan weer op het pollenveld. En dat dan 

vier keer. Ja, wat moet je er verder van 

zeggen. De eerste lus vraag ik me altijd af 

waarom ik niet gewoon thuis ben gebleven. 

De tweede lus loop ik in afwachting van 

de snelle lopers die me hopelijk pas na 

het pollenveld inhalen. De derde lus weet 

ik dat ik over de helft ben, dus wordt het 

overzichtelijk. Bovendien heb je wat te 

kijken met al die lopers die me inhalen. De 

vierde lus is om thuis te komen, dus een 

pretje. Al met al was ik niet ontevreden. Veel 

bekenden gezien, een goed gevoel over de 

hoeveelheid gelopen kilometers tot nu toe 

in 2009 en ook nog wel lekker gelopen. Een 

kwestie van de juiste ambities koesteren.

Door: André Westerhuis
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Bij de voorjaarscross vorig jaar was ik al na één 
rondje voortijdig uitgestapt en daarna kon ik 
alleen maar een dalende lijn in de prestaties 
realiseren. Trainen ging nog net in de groep van 
Henk Hoogeveen, maar dat ik nu met plezier de 
hardloopsport beoefende ... nee, niet echt. Tijd 
om mijzelf, net als Baron Von Münchhousen, 
aan de haren uit het moeras te trekken. Een doel 
moest ik hebben, een wenkend perspectief, een 
uitdaging! Dus ik plantte  in de loopgroep het 
zaadje van de Montferlandrun. Een eenvoudige 
uitvoering van de Zevenheuvelenloop, maar dan 
een stuk rustiger en daarom ook veel mooier. 
Niet te lastig, een paar heuvels en daarom goed 
te doen voor onze groep. Dat er ook een 7,5 km 
gelopen kon worden, maakte het heel haalbaar 
en daarmee ook heel aantrekkelijk. We zouden 
er nog wel flink voor moeten trainen, maar dat 
lieten we aan Henk over. Ik maakte het mezelf 
extra lastig door Henk te vragen mij door de 15 
km wedstrijd heen te helpen. Als ik dan een doel 
kies, dan ook maar direct een flink doel. 

H
et vereiste uiteindelijk nog wat duwen en trek-

ken, maar zondag 7 december stonden we met 11 

deelnemers om acht uur s’-morgens de slaap uit 

onze ogen te wrijven. Marieke met haar trainer Jacques 

en Peter van B, Peter D, Michel, Monique E, Monique 

H, Lilian, Germaine en ikzelf met onze trainer Henk. En 

niet te vergeten Annet die als ondersteuning mee ging en 

voor de foto’s. Voor de meesten van ons was dit de eerste 

officiële loop over zo’n afstand, dus er was best wat lek-

kere spanning. Gelukkig moesten we helemaal naar de 

Duitse grens rijden, dus er was tijd genoeg om ons druk 

te maken. Omdat Marieke, Jacques, Henk en ik de 15 km 

deden, konden we de anderen uitzwaaien bij hun start. En 

we konden ze ook weer binnen juichen, want ze waren dik 

op tijd binnen vóór de start van de 15 km. 

Hoewel het bijna onmogelijk is om elkaar kwijt te raken 

als je met zijn tweeën naar de start loopt, lukte het Henk 

en mij ook deze keer weer. Gelukkig steek ik iets boven 

de gemiddelde deelnemer uit, zodat ik uiteindelijk toch 

nog weer gevonden werd door de anderen. Wat kan ik 

van de loop zelf zeggen? Het weer was fantastisch. De 

omgeving prachtig. Het publiek enthousiast. Ikzelf weer 

eens veel te snel begonnen en dus al na een derde van de 

afstand afgebrand. De begeleiding van Henk was stimu-

lerend: ja, je doet het zelf hoor. Hoe dan ook: ook voor 

mij kwam uiteindelijk mijn gestelde doel in zicht. Na de 

finish kon ik vaststellen dat mijn werkelijke doel nog wel 

wat trainingsarbeid zal vereisen. Maar daar wordt aan 

gewerkt. De anderen hadden lekker gelopen en zagen er 

patent uit na het lekkere douchen, waar dit keer in voor-

zien was. Na nog wat netwerken met volkomen vreemde 

maar o zo gezellige lopers uit diverse delen van het land 

in het plaatselijke Wapen reden we tevreden terug naar de 

club. Daar stond voor ons een fantastische maaltijd klaar, 

die door andere leden voor ons was klaargemaakt. Lisa, 

Alexandra, Pieter en Peter ... bedankt. En voor de hele 

groep: Op naar de tien kilometer. Jullie kunnen het.

Door:

André Westerhuis

Montferlandrun
Over hoe goed het ging, over hoe goed het had kunnen gaan en over 
hoe ver het was.

Lopen bij een vereniging en daarmee dus in een groep 

heeft zijn voordelen. De gezelligheid, het groepsgevoel, 

misschien een gezamenlijk doel en dit alles onder de 

deskundige leiding van een trainer.

Maar alléén lopen heeft ook zijn voordelen, bijv. dat 

je zelf de route kan bepalen. En dat is natuurlijk wel 

eens handig als je een off day hebt, dan ga je gewoon 

een stukkie korter. Mijn rondje biedt daarom ook vele 

mogelijkheden om het rondje korter te maken. Maar 

vergis je niet, als ik een super dag heb zijn de mogelijk-

heden weer legio om de boel te verlengen. Wij lopers zijn 

buitenmensen en met buiten bedoel ik ook echt buiten, 

dus niet lopen in de bewoonde wereld. Stoep op en af en 

constant maar opletten of je niet omver gereden wordt, 

loopt niet erg plezierig. Daarom gaat mijn rondje zo snel 

mogelijk naar de buitenkant van het dorp,wat in mijn 

geval Wassenaar is. 

En dat gaat dan dus de voordeur uit, links af en aan 

het einde van de straat rechtsaf, brug over, en rechtsaf 

het fietspad op. Daar voel ik me dan al vrijer, want er 

razen geen auto’s langs. Aan het einde kom ik dan op de 

Oostdorperweg uit, die overigens dus in het westen ligt, 

en volg die een klein stukje naar rechts en dan rechtdoor 

de Kokshoornlaan op. Dit alles natuurlijk op het fietspad. 

Na 200 meter liggen dan links en rechts van de weg golf-

terrein Rozenstein. Hier ontmoet ik nog meer buitenmen-

sen. Dit terrein was van voorheen Hotel Wassenaar. Aan 

het einde van de weg kom ik op de Katwijkseweg uit en 

hier is mijn eerste keuzemoment. Heb ik echt een off day 

dan kan ik hier linksaf en een rondje van ongeveer 5km 

voltooien. Vandaag niet, dus we steken de weg over en 

gaan links af richting de wijk Rijksdorp.  Aan overkant 

ligt Lentevreugd, een nieuw aangelegd natuurgebied. 

Voorheen waren hier allemaal bollenvelden maar in 2006 

is dit gebied veranderd in een recreatiegebied. Bij de 

hoek passeren we het bankje met gepensioneerde vutters 

en aow-ers, die daar gezellig de dag vol kletsen. Straks 

zie ik ze weer. Ik ga rechtsaf en de eerste links en aan het 

einde van de weg begint het echte werk. Hier komen we 

uit bij de klip, de grote heuvel richting het strand en gaan 

dus rechtsaf naar boven. 

Mijn favoriete rondje
Hardlopen doen de meesten van ons op de club. Sommigen lopen ook nog thuis in eigen omgeving. 
Omdat ze een training gemist hebben, of om extra kilometers te maken. Meestal lopen ze steevast 
hetzelfde rondje. De redactie, die ook weleens voor zichzelf loopt en graag eens een nieuw 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 Wisse.

Loopgroepen Henk Hoogeveen en Jacques Overgaauw

‘Ganzenhoek‘

Rijksdorp

‘De Klip’

Rotonde

‘Strand’

‘Waterpomp’

Vervolpg op pagina  8
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Runner 
gewonnen?
De ‘notaris’ van de 2-maandelijkse trekking is dit 

keer onze standaardtrekker Ruud van Groeningen 

in eigen persoon geweest. Op basis van ons gebrui-

kelijke geloof in het goede van de mens gaan wij 

ervanuit dat onderstaande leden de rechtmatige win-

naars zijn van een barkaart met de volgende waarde.

€ 5:

Patricia Heerekop

Koos 

F. Vrede

Peter Wisse

 

€ 10:

John Agterof

Bert van Aller

Sophie van Geenhuizen

Germaine van Leeuwe

Mark Dankloff.

Hein Ph....

 

€ 20: 

Guy Cremers

MeeuwenMakrelenloop
Judith Preston en Peter Klein uit de loopgroep van Jan Koning, trotseerden kou en regen 
om deel te nemen aan de langvleugelige watervogel/stekelvinnige trekvis loop, oftewel de 
MeeuwenMakrelenloop 2008.

Olne - Spa - Olne
Heel veel leden van onze vereniging zijn al blij als ze een tienkilometerwedstrijd lekker uitlopen. 
Er zijn ook leden die pas warm gedraaid zijn na een marathon. Bas Mullekes doet verslag van zijn 
'loopje' in België.

W
e zitten na het eten gezellig na te tafelen in 

Pizzeria “de la Plume” in Soumagne en ver-

bazen ons over het rondvliegende serviesgoed 

dat de obers laten vallen. Het lijkt wel een Griekse bruiloft, 

als het noodlot ook onze tafel treft en Wim een kop hete 

thee over zijn benen krijgt. Da’s niet zo mooi, morgen 

moeten diezelfde benen hem 65 km over heuvels en door 

de prut brengen!!! We overnachten in het “Chateau du 

Domaine Provinciale de Wegimont”. Een enorm kasteel, 

waar wij, Wim de Kwant, Erwin Borrias en ikzelf een 

kamer delen met drie andere Nederlanders. Eén van hen 

is Adrie van Dijk, een tanige vijftiger, die o.a. de 246 km. 

lange Spartathlon in 35 uur heeft gelopen!!! Later in bed 

bedenk ik me, dat als een mens dat kan, die 65 km mor-

gen eigenlijk wel meevallen en val met die rustgevende 

gedachte in slaap. 

De volgende ochtend tijdens het ontbijt met heerlijke 

warme broodjes vertelt onze kamergenoot Jos Akkermans 

mij dat hij in Nederland veel en lang loopt o.a. ook 100 

km. wedstrijden maar dat dit de eerste keer is dat hij in 

België loopt. Hij lijkt mij wat gespannen en vraagt mij hoe 

het parcours er uit ziet. Is het steil? Is er veel modder? Zijn 

er veel heuvels? Heb je speciale schoenen nodig? Mijn par-

coursbeschrijving kan hem niet erg geruststellen. Steil?...

sommige deelnemers gaan kontschuivend de helling af!!! 

Veel heuvels?...2000 m stijgen en dalen!!! Veel modder?...

tot over je enkels!!! En maar vier drankposten!!! 

Als we om half acht bij “Le Chalet” (Waals voor clubhuis) 

in Olne aankomen, is het al behoorlijk druk. We krijgen 

een korte uitleg met veel Frans en weinig Vlaams, waarbij 

ik opvang dat we op blauwwitte linten en kalkstrepen 

moeten letten en dat je 2,5 euro bij je moet hebben om 

in geval van nood op te kunnen bellen!!! Rare jongens 

die Belgen. Het is nog donker als we om 8 uur met zo’n 

300 lopers/sters van start gaan. Hier geen startschot, maar 

een wegrijdende Jeep waar we achteraan gaan. Ik doe 

rustig aan in het donker en probeer in mijn ritme te komen. 

We lopen het dorp uit en gaan al snel via een onverhard 

landweggetje tussen de velden door het bos in. Het heeft 

de laatste dagen flink geregend en het is dus een flinke 

modderboel en spekglad. Gelukkig is het weer redelijk en 

blijft het droog. Bij de eerste drankpost op 16 km haal ik 

Wim in maar hou mijn eigen tempo aan en geniet van de 

omgeving, de leuke dorpjes waar we door heen lopen en 

de schitterende vergezichten. En dan onverwacht snel zie 

ik vanaf de beboste hellingen, beneden mij in het dal de 

‘Modder en heuvels in Olne-Spa-Olne’

MeeuwenMakrelenloop’

Al snel vormde zich een lange sliert van mensen langs de 

waterlijn. Aangezien er geen km aanduiding is, lijkt het 

stuk tussen Kijkduin en het keerpunt eindeloos. Het over-

wegend zachte zand, de regen en de tegenwind maakten 

de tocht nog zwaarder. Wij waren blij toen we de auto 

van de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade zagen, die 

als keerpunt fungeerde. Op de terugweg hadden wij ieder 

onze eigen manier om de kilometers door te komen; Peter 

werd ‘gehaast’ en aangemoedigd door twee ervaren lopers 

en aangezien André Westerhuis niet in de buurt was, liep 

Judith kerstliedjes te zingen!

De windmolen kwam langzaam in zicht. Daarna scheid-

den twee straten ons van de finish. Eindelijk was het zo 

ver. Voor alle lopers erwtensoep, gebakken vis en een 

smakelijke herinnering: een stekelvinnige trekvis en een 

pot haring. Heerlijk!

  

Door: Judith Preston & Peter Klein

duizenden blauwe kratjes op het terrein van de Spafabriek 

staan. Ik ben al op de helft!!! 

Na een moeilijke steile afdaling door het bos moeten we 

een natte grashelling oversteken waar ik een hevig balen-

de Jos Akkermans inhaal. Hij is al een paar maal gevallen 

en zit er helemaal doorheen. Op het 40 km punt volgt er 

een spekgladde 150 m lange afdaling richting vangrail 

van een weg, waar ik niet meer kan remmen en alleen op 

de been blijf door er in vliegende vaart op af te rennen. Bij 

de derde drankpost op het 48 km punt is er weer van alles 

te krijgen, zelfs broodjes warme Bockworst!!! Hier waag 

ik me niet aan en hou me bij mijn bruine boterhammetjes 

uit mijn Camelbakrugzakje. Hier gelden andere wetten, 

niks geen gels of wonderrepen, echte calorieën moeten 

erin. Ik denk er vandaag zo’n 4.500 te verbruiken!!! 

Wat later op het 50 km punt volgt er weer een spekgladde 

steile helling, waar ik me met behulp van de struiken en 

bomen omhoog werk en het me ook nu weer lukt om 

overeind te blijven. Ik haal nu ook steeds meer lopers in 

en dat geeft me vertrouwen voor de laatste 15 km als ik 

uiteindelijk finish als nr. 170 in 8.40.06 en na het douchen 

in het Chalet achter een bord dampende boerenkool met 

worst en een groot glas Belgische sportdrank van 8% zit, 

ben ik dik tevreden. Aan de start stonden ongeveer 300 

deelnemers waarvan er 226 zijn gefinisht, de eerste deed 

het in 5.18.45 en de laatsten deden er 11.38.13 over.Kijk 

voor info: www.courirleplaisir.be

Door: 

Bas Mullekes

Hij was lekker, de stekelvinnige trekvis. Maar wij moesten 

er wel wat voor doen.

Toen we op de fiets in Scheveningen arriveerden, waren 

we al behoorlijk koud en nat. Dit werd ruimschoots 

gecompenseerd door de opbeurende muziek bij de start. 

Met z’n tweeën maakten we deel uit van de 500 ‘diehards’ 

die voor de zoveelste keer van deze unieke en best wel 

zware strandloop (10 EM) wilden genieten. 
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Fietsen in het donker
Een hardloopvereniging bestaat natuurlijk vooral uit hardlopers. Sommigen daarvan zijn ook enthou-
siaste fietsers. Soms gedwongen door een blessure. Niet helemaal zonder gevaar. 

LOOPDWALEN

Wegatleten staan dicht bij de natuur. Zo ook  
Dwaler aan het begin van een broeikasjaar met 
een koude start.

E
indelijk weer eens een winter zoals een winter 

bedoeld is (...tenminste, op het moment dat ik dit 

schrijf)! Een onbekend fenomeen voor veel kinde-

ren. Want zo vaak gebeurt het niet meer dat het langer dan 

3 dagen op rij vriest. En dus kluunde half Nederland in de 

Kerstvakantie richting sloten en meren in een poging de 

verschillende lichaamsdelen te breken. IJspret, hè...

Voor 80 miljoen werd er in enkele dagen aan lange ijzers 

omgezet en de familie Zandstra kan weer op vakantie, 

recessie of niet.

Ook is de tijd rond de jaarwisseling toch altijd weer een 

moment voor zelfreflectie. Terugkijken en vooruitblikken 

dus. Zijn we gezond en gelukkig en waar kan het anders, 

leuker of beter en gaan we daar dan ook daadwerkelijk 

wat aan doen? Dat laatste is natuurlijk waar het dan om 

draait! Sportief gezien worden ook plannen gesmeed om 

het jaar mee te vullen. Voor veel ZOT-ters is dat een eer-

ste keer CPC (welke afstand dan ook) maar voor veel van 

onze leden gelden inmiddels andere normen. Marathons 

in Londen, Berlijn en New York staan bij velen in de 

agenda. En soms meer exotische loopjes in de tropen 

of de sneeuw, in de bergen of op een eiland. Je kunt het 

zo gek niet bedenken. Zelf heb ik besloten dit jaar de 

Jungfraumarathon te gaan lopen. Mits ingeloot tenminste, 

want er worden jaarlijks maar zo’n 4000 gekken toegela-

ten in dit avontuur. Dus even de loting afwachten en dan 

wordt het een zomer vol duurlopen in de duinen, rul zand, 

heuvels, trappen. Alles met als doel om die laatste 10 km. 

bergop op enigszins acceptabele wijze door te komen.

Het blijft altijd weer enerverend te zien hoe mensen op 

alle mogelijke manieren hun best doen (eigen) grenzen 

op te zoeken en te verleggen.Ooit (2004) stond ik halver-

wege de Kilimanjaro. Ik stond een beetje hoogteziekte 

te inhaleren naast m’n berghutje op 3900m en zie een 

Tanzaniaan uit een camelbag staan te lurken, gekleed 

in short en singlet. Duidelijk een loper dus. Dus ik, niet 

nieuwsgierig als ik ben, ernaar toe en vraag hem wat 

‘ie daar doet en waar hij vandaan komt. Die jongeman, 

Simon Mtuy, kwam uit zijn dorp op 1800m. hoogte 

omhoog gerend (22km.), stond daar even bij te komen 

om daarna dezelfde weg terug te hobbelen! Als training!!! 

Het bleek hier om een wereldtopper berglopen te gaan, 

tevens en vooral gids op de Kili. En oh ja… zijn Polar gaf 

dat moment een onwaarschijnlijke hartslag van 47 aan… 

na 22km. omhoog rennen en 5 min. stilstaan.En voor mij 

was gewoon ademhalen al een soort van mega-inspanning 

in die ijle lucht.

Bewondering heb ik ook voor de mensen in mijn 

directe omgeving die telkens weer ‘aparte’ uitdagingen 

opzoeken. Neem bv. de gebroeders Mullekes, onvervalste 

bikkels voor wie (letterlijk) geen berg te hoog is. Rondje 

Texel, de Ardennen, de Alpen, overal maken ze hun kilo-

meters. Als de omgeving maar uitdagend genoeg is en de 

afstand lang genoeg. Of een Willem van Prooijen die in 

Engeland en Wales het fjellrunning ontdekt heeft. Niet 

nadenken, gewoon doén! Een bron van inspiratie toch!En 

het meest bijzonder aan dit type mens is nog dat ze het 

allemaal zelf zo gewoon vinden wat ze doen. Ze doen het 

nl. om de simpele reden dat ze ervan genieten. Met een 

lekker biertje achteraf natuurlijk!

Oké, we gaan met z’n allen weer een jaar lekker lopen, 

dubbel en dwars feesten (want het jubileum is aanstaande) 

en vooral proberen zonder blessures onze uitdagingen aan 

te gaan. En met de hulp van het bekwame trainersteam 

weet ik zeker dat velen onder ons weer uitmuntende per-

soonlijke prestaties gaan neerzetten.

En tot slot…vergeet vooral niet te genieten!

Tot dwaals!

DWALER

B
eetje ironisch. Schrijven over het plezier van fiet-

sen terwijl je 10 dagen geleden zelf onderuit bent 

gegaan met je fiets en daarbij een schouderblad 

hebt gebroken. Het kan raar lopen.

Eigenlijk was dit stukje gepland voor het vorige nummer 

van het clubblad. Toen lag er echter niet meer dan een idee 

en een foto en dus lees je nu wat ik toen had willen schrij-

ven. Afgezien natuurlijk van die valpartij op Oudjaarsdag, 

want dat wist ik toen nog niet. Had ik het maar geweten... 

Misschien vraag je je af wat dat gefiets in een blad van 

een hardloopvereniging heeft te zoeken. Welnu, ik heb 

dit geschreven op verzoek van een redactielid, iemand die 

ook fietst. Er was hem ter ore gekomen dat ik graag in het 

donker fiets. Als notoire ouwehoer zit ik niet vaak om een 

woordje verlegen; als redactie is het vaak een hele klus om 

het clubblad te vullen. Dat tesamen maakt éen plus éen.

Mijn enkels en knieën houden meer van fietsen dan van 

lopen. Dus als ik vanwege een blessure weer eens niet kan 

lopen pak ik de fiets. Race-, mountain- of zelfs ligfiets. 

Vaak is dat voor mij op maandag- en donderdagavond 

dan een prima trainingsalternatief. Soms met Karel en/of 

Pierre, soms alleen. En in de wintertijd dus in het donker. 

Je ziet minder en komt weinig mensen tegen. Er zijn min-

der geluiden. In het donker kun je moeilijker bepalen hoe 

hard je rijdt. Vaak kun je niet eens hard rijden. Toch vind 

ik het leuk. Probeer het ook eens zou ik zeggen, maar niet 

als het glad is. Daar houden schouderbladen niet van.

Door:

Frans Martens

pad richting Scheveningen. Ik steek het fietspad over 

en ga de Ganzehoek zelf in. Je passeert een wildrooster 

dus er kan wat te verwachten zijn. De Ganzehoek is in 

2008 geheel opnieuw ingericht. Nieuwe wandelpaden en 

waterpartijen, het ziet er allemaal prachtig uit. Een lekker 

schelpenpaadje met nijdige hoogteverschillen voeren je 

door dit gebied totdat je aan het einde weer bij het fietspad 

uitkomt, richting het strand. Een keuzemomentje, linksaf 

richting strand of rechtsaf naar huis, kiezen maar. We 

gaan linksaf de laatste heuvel naar het strand op en komen 

aan bij de rotonde bij het strand. Hier kan evt. de klok stil 

gezet worden om een kijkje te nemen op het strand. Je 

kunt hem ook laten lopen en een stukje strand meepikken 

als je een mega super dag hebt. 

Daarna gaan we via het voetpad langs de weg weer terug 

en komen aan bij Hotel Duinoord. Bij dit Hotel is de 

bekende waterpomp en nemen we een slokje, als hij het 

doet. 

In de zomer is het hier altijd druk dus een babbeltje is niet 

uitgesloten, maar daarna vervolgen we onze weg terug 

over het voetpad. Als we weer bij de klip zijn aangeko-

men, steken we direct over en zakken de heuvel af.

We gaan linksaf de Vleysmanlaan in, maar na 150m 

hebben we weer een leuk keuzemomentje. Verscholen 

in Rijksdorp ligt een heel venijnige heuvel. Voel ik me 

dus nog goed op dat punt dan gaan we linksaf en anders 

rechtdoor. Nu gaan we dus linksaf en aan het einde weer 

rechtsaf en dan begint het. We gaan linksaf en direct gaat 

het omhoog. Je kijkt omhoog en denkt: ‘Dat is niet ver’. 

Maar schijn bedriegt. De weg loopt naar rechts en gaat 

dan nog verder omhoog. Uiteindelijk heb je een behoor-

lijke klim gedaan en kun je uitpuffend verder lopen. 

We gaan aan het einde weer de Van Bronckhorstlaan op 

en komen weer uit bij de oude mannetjes op de bank. 

Als ze er nog zitten, groeten we even en gaan linksaf 

de Katwijkseweg weer op tot de rotonde. Hier gaan we 

rechtsaf de Kokshoornlaan op en groeten de golfers die 

druk met hun clubje in de weer zijn. Aan het einde van 

de weg is mijn laatste keuzemomentje, of rechtdoor ,dit is 

de korte weg naar huis of linksaf over het laatste stuk van 

de Oostdorperweg. Dit is ongeveer 1km langer maar ook 

gevaarlijker omdat er geen voet- of fietspad is.

Vandaag vind ik het wel mooi geweest en ga rechtdoor, 

oversteken, jaagpad volgen, brug over en linksaf naar 

huis. Hoeveel kilometers ik loop tijdens mijn favoriete 

rondje hangt af van de keuzes op de keuzemomentjes. 

Hoe dan ook, ‘t is eigenlijk altijd weer lekker. 

Door:

Peter Wisse
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In de maanden dat de kredietcrisis nog niet 
bestond en iedereen het alleen nog maar over 
klimaatveranderingen heeft, schrijf je je al in 
voor een van de meest populaire halve mara-
thons van het jaar. Hoe anders kan het lopen. 
De individualistische welvaartmaatschappij lijkt 
ten einde te zijn. Half Nederland haalde begin 
januari de schaatsen uit de kast om met zoveel 
mogelijk mensen op een vierkante meter natuur-
ijs in natuurgebieden te schaatsen waar nor-
maal gesproken nooit iemand komt. Na afloop 
kropen we met z'n allen knus bij de kachel 
met koek en zoopie. Op zondag natuurlijk om 
zeven uur Studio Sport met natuurlijk: ‘Bikkels 
uit Egmond’.

D
e dagen voor de Halve van Egmond wordt er nog 

continue op je gemoed ingesproken: De kinderen: 

“Je bent toch niet goed als je nu gaat hardlopen. 

Ga toch lekker mee schaatsen”, of de Duikclub: “John, 

doe je mee. We gaan een ijsduik organiseren, dat is 

tenslotte ook al weer 10 jaar geleden”. Maar ik weersta 

al deze prikkels en zodoende zit ik op zondag 11 janu-

ari samen met Ali om kwart over acht in de trein van 

Voorburg naar Heiloo, zonder dat er op de wateren ook 

maar één schaatser te bekennen is. We zijn ook wel wat 

vroeg vertrokken, maar Egmond klinkt dan ook als erg 

afgelegen. 

In Haarlem zien we de eerste andere lopers. Aangekomen 

in Heiloo begint het pas echt te leven. Bussen zijn volop 

beschikbaar om ons naar Egmond te brengen. De hele 

dag door blijkt dat de organisatie van dit evenement echt 

top is. Aangekomen in Egmond is het al een drukte van 

belang. De deelnemers van de kwart marathon gaan net 

op weg naar het start gebied. Komt goed uit: hebben we 

de sporthal en belangrijker nog, de koffie voor ons zelf. 

Vanuit de kantine van de sporthal zien we de duinen 

boven de daken van de huizen uitkomen. We vragen ons 

hardop af of het achter die duinen echt Zuid-Westenwind 

5-6 zal zijn en hoe koud dat aanvoelt. Twee uur later 

ondervinden wij het aan den lijve. We besluiten kort in 

te lopen en daarna de warmte van het startvak op de bou-

levard op te zoeken. Wij merken direct dat het niet echt 

relaxed gaat worden. 

Precies op tijd gaat de wedstrijd van start. Uit de eerste 

drie kilometer door het dorp blijkt al dat het een heel bij-

zondere loop gaat worden. Ondanks de kou is het publiek 

volop aanwezig. Ze zijn er echt op uit getrokken om alle 

12000 lopers aan te moedigen. Na het dorp gaan wij het 

strand op: dan blijkt dat Castricum, ons einddoel voor 

de eerste helft, echt ten zuiden van Egmond ligt. Oei, het 

zand is niet zo hard als ik gedacht had en de weerkundi-

gen hebben niet alleen de vorstperiode goed voorspeld, 

maar ook de harde wind. Zeven kilometer strand voor de 

boeg. Toch maar proberen in een groep te blijven lopen. 

Helaas is geduld niet mijn sterkste kant en gebeurt het 

toch vaker dan gepland dat ik van groep naar groep loop. 

Vaak heb ik na 10 seconden voorop en alleen lopen al 

spijt. Als ik de volgende groep dan toch haal is het gevoel 

echter zo goed dat ik het nogmaals probeer. Dit proces 

herhaalt zich een paar keer. 

Halve van Egmond
Blij met serene rust

VERVOLG OP PAG 10
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OPROEP :

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

Leidse Bosloop
De ene loper blijft op zondagochtend lekker 
in zijn holletje in bed liggen en de ander wipt 
kwiek zijn bed uit om eens lekker een stukkie te 
gaan rennen. Vooral in de winter valt dat niet 
altijd mee.

Z
ondagochtend 4 januari, de laatste ochtend van de 

kerstvakantie, de laatste kans om me nog eens om te 

draaien. Als ik wakker word, is de verleiding groot 

om te blijven liggen. Het is echter ook de ochtend van de 

Bosloop in Leiden, waar ik me via het Zorg en Zekerheid-

circuit voor heb ingeschreven. Een paar minuten lig ik te 

twijfelen: blijven liggen of eruit? 

Dan raap ik mezelf bij elkaar en stap uit bed. De eerste 

kans in het nieuwe jaar om aan een 'loopje' mee te doen 

en dan al afhaken? Dat was niet de afspraak die ik met 

mezelf had gemaakt. Ik spring in mijn hardloopkleren en 

zoek wat spullen bij elkaar. Op naar Leiden, op naar een 

nieuw jaar vol hardloopuitdagingen.

Als ik aankom bij de atletiekbaan in Leiden, ben ik mijn 

warme bed allang vergeten. Overal zie ik HRR-leden, al 

dan niet in clubkleding, en nog tientallen andere fanaten. 

Allemaal om 2009 sportief  te beginnen. Nog even een 

bakkie doen in de kantine en dan naar de start. Wat wordt 

mijn doel vandaag? Een PR lopen? Nee, aangezien ik 

de laatste tijd nogal wat trainingen heb moeten missen, 

zit dat er niet in. Bovendien heb ik daar misschien pre-

cies één oliebol te veel voor gegeten op 1 januari. Dan 

Bosloopga ik maar voor het loopplezier en de voldoening 

van het uitlopen.

Vol goede moed ga ik van start en loop eerlijk gezegd een 

heerlijk rondje in en om het Leidse bos. Jammer dat het 

zo’n ongelooflijk suf parcours is. Bochtje hier, bochtje 

daar, stoeprandje op, stoeprandje af. Maar ik vind een 

lekker tempo en bedenk me dat zo’n 5 kilometer toch echt 

zo weer voorbij is. En ja hoor, dan komt de finish weer 

in zicht. Ik maak mijn gebruikelijke eindsprintje. Eens te 

meer het bewijs dat ik me tijdens het lopen nog steeds niet 

helemaal weet te geven. 

Maar ach, er ligt een heel jaar voor me om daar aan te 

werken…….

Door:

Janneke Lous

Racing Team 
massaal aanwezig bij 
Ter Speckeloop
Jeroen Koot van het HRR Racing Team doet ver-
slag van de Ter Speckeloop in Lisse op zondag 
7 december. Het is de eerste loop in het Z&Z 
Circuit.

A
ls de winter nog maar net in het land is, begint het 

Zorg & Zekerheid Circuit.Ook dit seizoen was de 

start voor de eerste loop weer in Lisse. Op deze 

Ter Speckeloop was de wedstrijdgroep met veel man op 

komen draven. Voor de meeste van ons was dit de laatste 

wedstrijd van 2008. En dus ook zo ongeveer de laatste 

mogelijkheid nog om een pr te lopen.

Zelf heb ik het seizoen hier afgesloten met een 10 kilome-

ter, twee prachtige rondes over een vlak en recht parcours 

door de buitenwijken van Lisse. Hierna de finish met nog 

300 meter op de baan in het vooruitzicht en een tijd die 

vervolgens blijft stilstaan op 34 minuten en 32 seconden. 

Kortom een redelijke 10 km met als resultaat een 6e plaats 

in het klassement.

Op de schrijver na is een hele groep op de 5 kilometer 

gestart, met mooie resultaten als gevolg. Met prachtige 

weersomstandigheden deze dag, kwam Huub Redegeld, 

de laatste maanden erg goed op dreef, met 16:52 als 1e 

HRR-er (en derde senior) over de streep, op 7 secon-

den gevolgd door Erik van Heiningen (de vijfde plek 

bij de senioren). Met twee man onder de 17 minuten 

een goede prestatie om het seizoen mee af te sluiten.

Op 17:20 finishte Theo Timmermans, gevolgd door Eddy 

Roodakker op 17:55, Jeroen Wevers op 18:38, Stefan 

Claessens op 18:43 en Roché Silvius op 18:46.  

In Lisse is de lat al redelijk hoog gelegd voor de komende 

wedstrijden van het circuit met als doel hopelijk naast de 

goede tijden enkele podiumplekken op de wedstrijden en 

in het eindklassement! 

Door:

Jeroen Koot

Heel Nederland staat op de schaats, maar het 
bestuur van de Royal Ten denkt al aan het voor-
jaar.

Wat bedoel je daar nu weer mee. Kijkend over de bevro-

ren wateren zie ik al die schaatsende mensen. Hoe kan 

het toch, dat er in zo`n korte tijd zoveel mensen op de 

schaatsbenen komen te staan. Normaal fiets ik zondag 

door de weilanden en is het doodstil. Afgelopen zondag, 

de laatste schaatsdag dat het nog kan voor dat de dooi 

inzet, druk druk druk. Auto`s geparkeerd in bermen en 

klunende mensen op het fietspad. Ik vergelijk dat dan 

met onze zondag en probeer de gelijkenis eruit te halen. 

Op zich zijn het allemaal sportieve mensen, die graag in 

de buurt eens sporten. Maar ik zag ook mensen die van 

heinde en verre kwamen om op dat bepaalde meer te 

gaan schaatsen.

Op onze wedstrijd zijn er heel veel mensen uit de buurt, 

maar ook wat van buiten de regio.

De vraag rijst dan hoe het komt dat die mensen daar gaan 

schaatsen. Is het reclame, door mond tot mondreclame, 

ergens gelezen, internet of altijd al willen schaatsen daar.

Belangrijk is wel dat mensen het te weten komen. Op die 

gedachte voortbordurend denk ik aan onze eigen lopers. 

Waar kunnen wij ze nog meer vandaan halen? Op zich 

is het druk genoeg, maar voor onze subsidie en voor 

sommige sponsors is het belangrijk om toch nog wat te 

groeien. Niet extreem veel, maar een paar honderd man 

om lekker over die drieduizend lopers te komen. 

Wat je ver haalt, is altijd beter. In dat kader moeten we 

dus wat aan landelijke advertenties gaan doen. Het idee is 

dan altijd, probeer een artikel te laten plaatsen met daar-

aan een gekoppelde advertentie. Dat wil de prijs nog wel 

eens drukken namelijk.We zijn tenslotte goed bereikbaar, 

vlak bij het station dus van heinde en verre kunnen ze 

komen. In de buurt kunnen we misschien nog wat op 

scholen ronselen. Op de 5 kilometer kunnen we mak-

kelijk nog uitbreiden zonder dat het ons heel veel extra 

moeite kost.En om alles nog wat aantrekkelijk te maken, 

hebben we ons klassement aangepast. Voorheen hadden 

we senioren en 1 klasse boven de 35. Omdat we toch 

veel vragen kregen of we ook meerdere klassen hadden 

of konden maken, zijn wij inderdaad hiertoe overgegaan. 

Ook omdat wij een gecertificeerde afstand hebben, is 

het voor veel atleten aantrekkelijk om bij ons hun pr te 

lopen. Bij ons geen misverstanden over de afstand: deze 

is correct!

Het bestuur van onze stichting is natuurlijk druk bezig 

met de voorbereidingen. De vergunning moet worden 

aangevraagd, het parcours moet worden gecheckt of het 

niet opgebroken is, tenten en afzetmateriaal moet worden 

besteld, bekers, medailles, portofoons, toiletten, auto`s 

etc. Dat moet allemaal worden geregeld. De inschrijving 

is geopend, startnummers moeten worden besteld en alles 

moet ingevoerd worden.Ik kan nog wel een hele pagina 

doorgaan, maar dat zal ik u besparen.

Eigenlijk bedenk ik dat we wel wat hulp kunnen gebrui-

ken. Het wordt zoveel dat wij niet alleen op de dag zelf 

u heel hard nodig hebben, maar ook in de voorbereiding 

bent u hard nodig.Wat wij zoeken is: Iemand die ons wil 

helpen wat betreft de advertising, begeleiding en goede 

raad. Die voor ons kan uitzoeken, waar we het beste voor 

de gunstigste prijs kunnen adverteren. Eventueel helpen 

de advertenties op te stellen. Kortom ons publiciteitsplan 

helpen uitvoeren.

Iemand die ons kan helpen op de middelbare scholen ons 

onder de aandacht te brengen, door middel van recla-

me maken en ons te promoten.Mensen die bereid zijn 

komende wedstrijden, zoals de CPC, voor ons te folde-

ren, dat wil zeggen aan het eind van de wedstrijd aan de 

finishers onze folder te overhandigen. Ben je geblesseerd 

of je loopt toch niet mee, je zou ons er enorm mee hel-

pen.Wil je meer weten over bovengenoemde uitdagingen, 

kijk op de site en mail ons. Dan nemen we contact met je 

op. Natuurlijk zijn wij ook iedere trainingsavond bereik-

baar en kun je ons direct vragen wat je wil.We hopen dus 

over Nederland uit te vliegen en nog meer bekendheid 

aan onze wedstrijd en onze club te geven. Hopelijk dat er 

op voorhand al wat vrijwilligers binnen vliegen.

Door:

Marcel den Dulk,

Namens The Hague Royal Ten

‘Haagse Inrunners’

‘Jeroen in de 2de ronde’ 

The Hague Royal Ten vliegt uit.
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E
lk jaar vraag ik me weer af wat ik hier doe. Vroeg 

opstaan, een autorit van bijna twee uur, de kerst-

diners en de overdadig vloeiende drank van de 

voorgaande dagen nog in de benen. Kortom, het lijkt 

(wederom) niet zo’n goed plan te zijn geweest om deze 

‘derde’ kerstdag, de 27e december naar Arnhem af te 

reizen. Samen met bijna 3000 andere lopers (waarvan 

er bijna 2000 de halve lopen) ben ik echter toch weer op 

de atletiekbaan aan ‘t  inlopen om warm te blijven in de 

winterse kou. En niet voor de eerste keer. Een blik op 

mijn lijstje van gelopen wedstrijden leerde me dat dit al 

weer de zesde keer is, dat ik hier van start zal gaan. En ik 

ben niet de enige Road Runner. Ook René Boegborn is dit 

jaar weer eens van de partij! Daarnaast heb ik dit jaar mijn 

alter ega en een goede vriend van me en zijn vriendin 

overgehaald om het oude jaar eens goed uit te lopen. De 

beide dames lopen de 14 km en m’n maat, die net begon-

nen is met lopen, loopt de 7km. Waarom staan wij hier 

ook al weer? 

Ergens is het ooit begonnen met de claim van de organi-

satie dat het hier zou gaan om “de mooiste en zwaarste 

halve marathon van Nederland”. Tsja, na het horen van 

deze slogan besloot ik dat als atleet maar eens te testen. 

Dat was dus zes jaar geleden… En het moet gezegd, elk 

jaar kom ik kapot over de finish, maar – zittende achter 

een kop dampende snert in de kantine – is me altijd de 

schoonheid van het parcours bijgebleven. 

En gelukkig blijkt dit jaar geen uitzondering. Een heerlijk 

ontspannen sfeertje heerst in het veld voorafgaand aan de 

start. Iedereen weet dat het eigenlijk belachelijk is om na 

de kerstdagen een dergelijke loop te doen en dat verbroe-

dert, dat merk je. Daarnaast klinkt dat Veluwse accent zo 

vriendelijk exotisch in de oren, bijna alsof je op vakantie 

bent. Zodra het startschot afgaat, zet een 2000-tal uitgela-

ten, vrolijke lopers zich in beweging. De eerste kilometers 

wurmt een lint lopers zich over smalle bospaden, onder 

andere langs het Openluchtmuseum. Niet voor het eerst 

merk ik dat de populariteit van de hardloopsport op dit 

soort momenten ook wel een keerzijde heeft. Zes jaar 

terug, toen het deelnemersveld nog aanzienlijk kleiner 

was, waren die eerste kilometers al wat lastig met inhalen, 

maar nu is het helemaal problematisch, Maar goed, na een 

kilometer of 5 hebben we een iets breder fietspad bereikt 

en kan het tempo wat omhoog. De eerste heidevelden lig-

gen er schitterend bij in de gouden winterzon. Wat heerlijk 

om hier zo te kunnen hardlopen!! 

Het parcours voert ons nu ook de heuvels in, een tweetal 

pittige klimmetjes verder passeren we de Brandtoren, 

het hoogste punt van de Veluwe. Ik ben nu wel warm en 

besluit mijn tempo flink op te voeren en te zien hoeveel 

mensen ik nog kan inhalen. Geweldig, hoe dat voelt als je 

de tweede helft nog gas kan geven en de ene na de andere 

loper voorbij gaat. Het parcours brengt me ondertussen 

langs de Posbank, en via een schitterende afdaling (alle 

remmen los!) in het schitterend gelegen Rozendaal. 

Na het passeren van dit ogenschijnlijk weinig armlastige 

dorp (verzameling landgoederen zou een betere benaming 

zijn) volgt rond 18 km de altijd mooie apotheose van de 

Derde Kerstdagloop: de twee laatste beklimmingen om 

bij de finish te komen. De eerste heuvel (geen idee hoe 

die heet) valt nog wel mee, de tweede, een kilometer voor 

de finish, is de beruchte Geitenbult; een onverhard pad 

omhoog over het talud van een snelweg. Aangemoedigd 

door een trommelcollectief en gesterkt door de trainingen 

hier in de duinen, kan ik het tempo best goed hoog hou-

den. Nog even aanzetten voor de laatste kilometer en dan 

komt de verlossende atletiekbaan al weer in zicht. Na 1:28 

kom ik over de finish. Een snelle douche en dan de wel-

verdiende snert (en toch ook maar weer een biertje)! 

Tsja en als je dan toch al zes keer geweest bent, waarom 

dan ook niet een zevende…. Als in het verleden behaalde 

resultaten enige garantie voor de toekomst kunnen geven, 

is de kans niet klein dat ik 27 december 2009 ook weer 

een hardloopdate heb! 

Door:

Hans Terlouw

Derde Kerstdagloop 
Arnhem, 27 december 2008
Veel hardlopers blijven na twee zware kerstdagen rustig bij de kachel van een goed boek genieten. 
Er zijn er ook die, ondanks wijnbenen, geitenbulten en andere lopersongemakken, de drang om een 
lekker wedstrijdje te gaan lopen niet kunnen weerstaan.

Sinds november 2008 zijn de navolgende pre-
staties door Hague Road Runners geleverd, die in 
aanmerking komen voor een plaats in de vitrine 
met de besten aller tijden.

15 km weg:

= John Wijnants liep op 16 november de 15 km in 

Nijmegen in 1:30:55. Deze prestatie levert hem de 

tweede plaats op in de categorie M70, achter Ab 

Dijkers.

= Arien Wijnants liep eveneens de 15 km op 16 novem-

ber in Nijmegen. Haar tijd 1:23:25 is een verbetering 

van haar beste tijd met 9 minuten en 15 seconden! 

Arien blijft met haar prestatie in de categorie V60 op 

de tweede plaats staan achter Noortje Albers.

 

25 km weg:

= Herman Groenewegen liep in Wassenaar de 25 km 

op 29 november. Met zijn tijd 1:43:21, komt hij in de 

categorie M40 op plaats vijf. Louis Kok, die op 6 juni 

1992 in Brielle de 25 km liep in 1:45:11 verdwijnt 

hierdoor uit de vitrine.

= Jan de Nijs liep op 29 november de 25 km in 

Wassenaar in 2:02:59. Hij neemt daarmee de derde 

plaats over van Ruud Noordman, die op 28 novem-

ber 2004 de 25 km op Malta liep in 2:36:43. Ruud 

staat nu op positie vijf.

= Arien Bakker was op 29 november eveneens actief 

op de 25 km in Meijendel. Met 2:06:17 bezet hij bij 

de 45 plus mannen plaats vier.

= Pierre van Leeuwen neemt in de categorie M50 de 

tweede plaats in met de tijd 1:46:50, die hij op 29 

november in Wassenaar realiseerde. Dit is 5 seconden 

langzamer dan Jan Nieuwenburg op 6 maart 1994 in 

Brielle.

= Peter van Leeuwen staat in de categorie M50 op 

plaats vier dankzij zijn tijd van 1:53:59 op 29 novem-

ber in Wassenaar. Plaats drie wordt ingenomen door 

Ruud van Groeningen die op 1 juli 1984 de 25 km in 

Brugge(B) aflegde in 1:47:57. André Westerhuis, die 

de 25 km op 7 maart 1999 liep in 2:39:25 verdwijnt 

uit de vitrine.

= Jacques Merx liep op 29 november de 25 km in 

Wassenaar in 2:03:11. Dit is ruim anderhalve minuut 

sneller dan op 20 juli 2008 in Roelofarendsveen. 

Jacques blijft hiermee in de categorie M55 op de 

eerste plaats staan.

= Paul van Dunné neemt in de categorie M55 de vierde 

plaats in achter Ed Zijl. Paul liep op 29 november de 

25 km in Wassenaar in 2:39:46.

= Paul Slijpen neemt in de categorie M60 de vierde 

plaats in achter Bas Mullekes. Paul liep op 29 novem-

ber 2:10:21 over de 25 km in Wassenaar.

= Willem van Prooijen liep op 29 november 2:14:51 

over de 25 km in Wassenaar. Willem neemt hierdoor 

bezit van plaats vijf in de categorie M60.

= Margriet Hoekstra neemt in de categorie V45 de 

tweede plaats in op de 25 km. Met 2:11:23 gelopen 

op 29 november in Wassenaar staat zij achter Els 

Bloemen, die op 19 juni 1988 de 25 km in Brugge(B) 

aflegde in 1:38:48.

= Ineke Schnitzler is de eerste vrouw bij de Roadrunners 

die de 25 km heeft gelopen in de categorie V55. Met 

de 2:24:28 die zij op 29 november in Wassenaar reali-

seerde neemt zij in deze klasse de eerste plaats in. 

Door: 

Izaak Luteijn

’Hans Terlouw’ 

De eerste paar honderd meter in de duinen moet ik 

daarom wat gas terug nemen om van de krachtinspan-

ning te herstellen. Laat dit nu ook weer een punt zijn met 

veel publiek: de extra aanmoedigingen versnellen het 

herstel aanzienlijk. Door de harde koude wind was het 

op het strand voornamelijk ‘blik op oneindig en gaan’. 

Hoe anders is het tijdens het tweede gedeelte van de 

wedstrijd. Klein beetje wind in de rug en een werkelijk 

schitterende omgeving. Na een paar aardige bulten kom ik 

uiteindelijk op een lang recht pad met klinkers. Voor mijn 

gevoel komt Egmond dan snel dichtbij. Omdat er weinig 

hoogbouw is ben ik blij verrast als plotseling de eerste 

huizen weer verschijnen. Op 19 kilometer nog een bocht 

naar links en dan… Nog een verrassing, een laatste restje 

duin; de hoogste van het parcours. Nog even doorbijten, 

maar daarna is het dan ook, gedragen door het publiek, de 

laatste lange sprint naar de finish. Ik finish in een tijd van 

1.39.07 uur. 

De grootste verrassing is dat er niet eens veel verschil 

zit tussen de eerste helft (het strand) en de tweede helft 

van de wedstrijd (50 tegen 49 minuten). Ali finishte kort 

achter mij met 1.42.15 uur. De trainingen en het enthou-

siasme van Pieter de Graaf lijken al vroeg in het seizoen 

hun vruchten af te werpen. Net voor Studio Sport kom ik 

weer thuis en kijk ik samen met de kids verbaasd naar alle 

drukte en gekte op de vele bevroren plassen en hoor hun 

belevenissen aan. Daarna mag ik hun verontwaardiging 

aanhoren, waarom ik niet op de TV te zien ben, naast 

Kamiel Maase.Tevreden hoor ik aan dat ze me nog steeds 

niet goed vinden als ze de beelden aan het strand zien. De 

Halve van Egmond: het blijft een aanrader.

Door: John van Wezel
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New York Marathom, New York, 42195 m, 
2-11-2008
Pos. Cat. Tijd   Naam

413 M50 3:33:21 Kroft van der, John
1615 M42 3:47:33 Philipse, Hein
1831 M50 4:31:46 Nollkaemper, Chris
3328 M47 5:06:02 Berg van de, Dannis
1492 M57 5:52:52 Straalen van, Aad
    

Les 4 Cimes, Battice (B), 33000 m, 

9-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 1:56:40 Gerome, Eric 
   (België)
1 M40 2:11:42 Gilbert, Michel
   (België)
1 M50 2:16:24 Willems, Winfried
   (Duitsland)
1 M60 2:24:14 Beutels, Maurice
   (België)
57 M40 2:37:19 Kempkes, Peter
28 M50 2:43:08 Mullekes, Henk
78 M50 2:58:30 Thuijs, Frank
211 M40 3:07:34 Nijs de, Jan
25 M60 3:18:54 Mullekes, Bas
172 M60 3:33:01 Pijpers, Rein
48 M60 3:47:05 Nieuwenburg, Jan
    

Kopjesloop, Delft, 5000 m, 9-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Man 0:16:00 Bovenkamp, Ernst(-)
6 Vrouw 0:22:21 Heiningen van, 
   Annie
40 Man 0:23:13 Ficker, Robert
    

Kopjesloop, Delft, 10000 m, 9-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Man 0:35:58 Loots, Erwin(-)
21 Man 0:44:10 Mulder, Raoul
    

Zevenheuvelenloop, Nijmegen, 15000 m, 

16-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:42:17 Abshiro, Ayele
   (Ethiopië)
1 VSE 0:42:56 Tufa, Mestawat
   (Ethiopië)
1 M35 0:47:34 Maas, Huub(Thor)
1 M40 0:47:47 Baart, Edo(AV Atos)
1 M45 0:50:34 Kurvers, Hub
   (AV Caesar)
1 M50 0:53:48 Burger, Peter
   (AV Castricum)
1 M55 0:54:57 Nienhuis, Jan
   (Artemis)
1 V45 0:56:01 Prigge, Ingrid
   (LAAC-Twente)
32 M45 0:56:17 Timmermans, Theo
1 V35 0:56:24 Bergen van, Inge
   (AV Unitas)
1 V40 0:56:41 Rustidge, Jacqueline
   (Isala ‘96)
1 M60 0:56:54 Streumer, Bert
   (UAV Hellas)
88 M40 0:58:38 Groenewegen, 
   Herman
117 M35 1:00:34 Kneefel, Floris
1 V50 1:01:03 Bosker, Diny
   (SV Frieland)
1 V55 1:02:24 Luscher, Angelique
   (Gd-Saconnex(CH))
135 M50 1:03:46 Mullekes, Henk
673 MSE 1:04:22 Claessens, Stefan
1 M65 1:04:39 Bakker, Jan(avVN)
75 M55 1:05:27 Merx, Jacques
1 V60 1:05:34 Toepoel, Joke
   (Arnhem)
337 M50 1:07:56 Golhashem, Ali
657 M40 1:08:00 Wezel van, John
662 M40 1:08:03 Nijs de, Thimo
145 M55 1:08:24 Eekelen van, Rene 
746 M40 1:08:52 Rutten, Walter
1380 MSE 1:09:15 Kerste, Chandrakant
650 M35 1:09:49 Schie van, Maurice
1497 MSE 1:09:55 Velthuis, Erik
938 M45 1:11:13 Oranje, Frank
652 M50 1:12:08 Molenkamp, Jan
1047 M45 1:12:10 Lemstra, Jurgen
1906 MSE 1:12:30 Paulides, Jordie
132 M60 1:12:58 Luteijn, Izaak
726 M50 1:13:01  Nieuwenhuizen van,
    Evert

1340 M40 1:13:48 Bellen van, Alex
158 M60 1:14:23 Zijl, Ed
248 VSE 1:14:30 Graauw de, Tobijn
102 V35 1:14:55 Wreede de, Ulla
1427 M45 1:15:17 Aarden, Aart
1219 M35 1:16:03 Verkerk, Gijs
1018 M50 1:16:07 Peeren van, Ralf
2598 MSE 1:16:52 Roseboom, Martijn
404 VSE 1:16:59 Schutjes, Maaike
222 V40 1:17:16 Rypma, Veerle
1144 M50 1:17:25 Krol, Leendert
1416 M35 1:18:08 Dankloff, Bart
524 VSE 1:19:05 Erkenbosch, Nancy
1354 M50 1:19:31 Reinicke, Ed
1910 M45 1:19:42 Noldus, Wiek
298 V40 1:19:45 Elferen van, Brigitta
287 M60 1:19:57 Graauw de, Toon
800 M55 1:20:56 Toor van, Hans
2044 M45 1:21:00 Gailjaard, Boy
2056 M45 1:21:10 Ficker, Robert
2437 M40 1:22:35 Nieuwkerk van, 
   Harry
2486 M40 1:23:02 Walther, Eric
27 V60 1:23:25 Wijnants, Arien
1752 M50 1:23:51 Peppinck, Roland
1785 M50 1:24:13 Maanen van, Gerard
1872 M50 1:24:38 Noordman, Ruud
281 V50 1:25:24 Stel, Veronica
554 V45 1:26:02 Borsboom, Ronneke
2751 M40 1:26:34 Elzinga, Harrie
1135 VSE 1:27:06 Boer de, Kirsten
370 V50 1:28:31 Verpoort, Nellie
2173 M50 1:29:40 Baelde, Jan
151 M70 1:30:55 Wijnants, John
1545 VSE 1:32:27 Brama, Liesbeth
198 V55 1:33:11 Peelen, Yvonne
631 M60 1:41:36 Verhagen, Titus
1004 V35 1:48:32 Meijer, Else
    

Meijendelloop, Wassenaar, 25000 m, 

29-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 1:38:38 Lowe, Jamie
1 MSE 1:38:55 Koot, Jeroen
1 M40 1:39:17 Marrewijk van, 
   Peter (AV 40)
2 M40 1:43:21 Groenewegen, 
   Herman
3 M40 1:46:07 Meer van der, Pieter
1 M50 1:46:50 Leeuwen van, Pierre
3 M50 1:53:59 Leeuwen van, Peter
6 M50 2:01:05 Boorsma P.J.L., Piet
7 M40 2:02:59 Nijs de, Jan
8 M50 2:03:11 Merx, Jacques
9 M40 2:04:05 Wessel, Gerard
5 M30 2:04:15 Velthuis, Erik
1 V30 2:06:02 Neperdel, Mariska 
   (De Hardloper)
12 M40 2:06:17 Bakker, Arien
1 M60 2:10:21 Slijpen, Paul
1 V40 2:11:23 Hoekstra, Margriet
17 M50 2:13:39 Nieuwenhuizen van,
    Evert
3 M60 2:14:51 Prooijen van, 
   Willem
9 M30 2:22:05 Terlouw, Hans
1 V50 2:24:28 Schnitzler, Ineke
23 M50 2:24:50 Pijpers, Rein
25 M50 2:39:46 Dunné van, Paul
    

HRR-1vd4 recr., Den Haag, 5000 m, 

30-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:15:45 Poesiat, Thomas
   (Haag Atletiek)
1 Vrec 0:22:23 Walraven, Nadia
14 Mrec 0:25:32 Vlasblom, Fred
15 Mrec 0:27:06 Habraken, Jan
20 Mrec 0:28:06 Walt van der, Michel
9 Vrec 0:28:20 Romijn, Lisa
11 Vrec 0:29:07 Polter, Selma
12 Vrec 0:29:18 Evers, Monique
22 Mrec 0:29:26 Westerhuis, André
20 Vrec 0:30:56 Leeuwe van, 
   Germaine
    

HRR-1vd4wedstr., Den Haag, 10000 m, 

30-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M35 0:33:37 Knijen de, Oskar
   (Leiden Atletiek)
1 M45 0:33:47 Eichhorn, George
   (Haag Atletiek)
1 MSE 0:33:57 Trinthamer, Vincent
   (Sparta)
7 MSE 0:36:12 Freijzer, Joost

2 M45 0:36:14 Timmermans, Theo
9 MSE 0:36:51 Roodakker, Eddy
15 MSE 0:38:23 Koning, Barry
15 M35 0:39:34 Kneefel, Floris
7 M45 0:39:41 Six, Jan Willem
17 M35 0:39:42 Karelse, Jaap
1 M55 0:39:58 Willemse, Willem
   (Olympus’70)
20 MSE 0:40:49 Kanselaar, Wouter
1 V35 0:41:04 Ramakers, Helmie
   (Haag Atletiek)
12 M45 0:41:08 Mullekes, Henk
1 VSE 0:41:09 Bronsgeest, Merijn
23 M35 0:42:16 Wijnands, Jaap
27 M35 0:43:24 Wezel van, John
24 M45 0:43:47 Golhashem, Ali
31 M35 0:44:07 Berg van den, Alex
32 M45 0:44:16 Thuijs, Frank
1 V45 0:44:27 Koorneef, Elleke
   (De Koplopers)
7 M55 0:45:23 Toet, Ton
15 M55 0:46:36 Zijl, Ed
16 M55 0:46:53 Slijpen, Paul
17 M55 0:46:58 Dijk van, Jaap
5 VSE 0:47:08 Graauw de, Tobijn
8 V35 0:48:05 Wreede de, Ulla
53 M45 0:48:55 Peeren van, Ralf
6 V45 0:49:25 Heiningen van,
   Annie
26 MSE 0:49:25 Heiningen van, Erik
24 M55 0:50:47 Graauw de, Toon
28 M55 0:52:08 Munk de, Peter
62 M45 0:53:46 Joustra, Nico
18 VSE 0:53:52 Kuiper, Patty
34 M55 0:54:43 Ammerlaan, Wim
17 V45 0:57:23 Joustra-Dijkhuis, 
   Anne Marie
22 VSE 0:57:23 Hermans, Anouk
21 V45 0:59:58 Wagenaar, Heleen
24 VSE 1:01:00 Ooms, Annemieke
26 V45 1:01:40 Riet van der, Ria
27 V55 1:03:45 Cranenburgh van, 
   Els
   

Olne-Spa-Olne, Olne(B), 65000 m, 

30-11-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 man 5:18:45 Wetteren van, 
   Renaud(-)
169 man 8:40:06 Mullekes, Bas
227 man 11:38:1 Kamphuis. Paul(-) 
   3
    

Ter Speckeloop(Z&Z1), Lisse, 5000 m, 7-

12-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:16:03 Beck, Menno
   (Avantri)
3 Mrec 0:16:52 Redegeld, Huub
5 Mrec 0:16:59 Heiningen van, Erik
6 Mrec 0:17:20 Timmermans, Theo
7 Mrec 0:17:55 Roodakker, Eddy
8 Mrec 0:18:29 Kneefel, Floris
10 Mrec 0:18:38 Wevers, Jeroen
11 Mrec 0:18:43 Claessens, Stefan
12 Mrec 0:18:43 Kanselaar, Wouter
1 Vrec 0:18:45 Schmidt, Silke
   (Leiden)
13 Mrec 0:18:45 Silvius, Roché
18 Mrec 0:19:15 Hofschreuder, 
Ronald
20 Mrec 0:19:24 Bosma, Richard
26 Mrec 0:20:11 Berg van den, Alex
27 Mrec 0:20:13 Redegeld, Martijn
32 Mrec 0:21:16 Bals ter, Boris
8 Vrec 0:21:38 Walraven, Nadia
33 Mrec 0:21:39 Cornelissen, Leo
37 Mrec 0:21:56 Zijl, Ed
40 Mrec 0:22:13 Luteijn, Izaak
12 Vrec 0:22:20 Graauw de, Tobijn
16 Vrec 0:22:40 Wreede de, Ulla
44 Mrec 0:22:48 Geest van, Leo
48 Mrec 0:23:38 Schoemaker, Ruud 
22 Vrec 0:23:40 Veen van, Saskia
52 Mrec 0:23:56 Dunn, Mike
54 Mrec 0:23:58 Blezer, Max
57 Mrec 0:24:02 Lentze, Sigmund
63 Mrec 0:24:24 Graauw de, Toon
25 Vrec 0:24:30 Kemper, Antoinette
26 Vrec 0:24:46 Raalte van, Anne
28 Vrec 0:24:47 Leeuwen van, 
   Hester
29 Vrec 0:24:51 Elferen van, Brigitta
34 Vrec 0:25:13 Engelen, Suzanne
73 Mrec 0:25:29 Elzinga, Harrie
74 Mrec 0:25:31 Ort, Coen

41 Vrec 0:25:49 Kuiper, Patty
78 Mrec 0:26:03 Baelde, Jan
81 Mrec 0:26:27 Noordman, Ruud
89 Mrec 0:26:46 Vierhout, Paul
96 Mrec 0:27:25 Leeuwen van, Henk
67 Vrec 0:27:46 Groot de, Viviane
70 Vrec 0:28:01 Duijser, Sandra
71 Vrec 0:28:26 Hoornweg, Nicole
73 Vrec 0:28:36 Lous, Janneke
109 Mrec 0:28:37 Jong de, Arie
77 Vrec 0:28:52 Kuiper, Sylvia
78 Vrec 0:28:54 Cranenburgh van, 
   Els
84 Vrec 0:29:11 Zijdenbos, Joke
1 V45 0:37:10 Ophorst, Carla
   (Haag Atletiek)
    

Ter Speckeloop(Z&Z1), Lisse, 10000 m, 

7-12-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M35 0:31:11 Kanfaoui, Saïd
   (AV Gouda)
1 MSE 0:31:48 Troost van, Pascal
   (Haag Atletiek)
1 M45 0:33:08 Eichhorn, George
   (Haag Atletiek)
6 MSE 0:34:31 Koot, Jeroen
1 M55 0:35:19 Hoorn van der, 
   Martien
   (AV De Spartaan)
9 VSE 0:41:43 Bronsgeest, Merijn
1 VSE 0:42:58 Wilsnach, Zena
   (Noordwijk)
13 M55 0:42:59 Wim Moolhuysen
1 V55 0:44:14 Raap, Els
   (SV Kombijsport)
38 M55 0:49:02 Heijningen van, 
   Frank
76 M45 0:49:43 Ficker, Robert
15 V45 0:50:00 Heiningen van, 
   Annie
76 M35 0:50:52 Nieuwkerk van, 
   Harry
25 V45 0:52:54 Stel, Veronica
8 V55 0:53:25 Peelen, Yvonne
79 M55 0:54:41 Ammerlaan, Wim
    

Montferlandloop, ‘s-Heerenberg, 7500 m, 

7-12-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:25:37 Henet, Chris
   (Bemmel)
1 Vrec 0:31:16 Bergen van, Saskia
   (Doetichem)
146 Mrec 0:41:42 Walt van der, 
   Michel
146 Mrec 0:41:42 Dries, Peter
123 Vrec 0:46:27 Evers, Monique
143 Vrec 0:47:33 Leeuwe van, 
   Germaine
201 Mrec 0:47:39 Bronkhorst, Peter
167 Vrec 0:50:33 Heijningen van, 
Lilian
188 Vrec 0:55:04 Hoppenbrouwer, 
   Monique
    

Montferlandloop, ‘s-Heerenberg, 15000 m, 

7-12-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M55 0:56:41 Bekers, Frans
   (Sprint)
1 V35 0:58:18 Sloots, Petra
   (Voorne Atl.)
170 M55 1:19:54 Overgaauw, Jaques
119 V35 1:26:42 Korterink, Marike
19 M35 1:34:12 Wissenburg, Ruud
328 M55 1:38:58 Westerhuis, André
    

Goudse Kaas en Stroopw.cross, Gouda, 

2400 m, 13-12-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Man 0:08:07 Kegge, Wouter
   (Clytoneus)
3 Man 0:08:52 Timmermans, Theo
    

Goudse Kaas en Stroopw.cross, Gouda, 

5600 m, 13-12-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M60 0:25:10 Vrieling, Bertus
   (Veenlopers)
2 M60 0:27:57 Zijl, Ed
    
Goudse Kaas en Stroopw.cross, Gouda, 

9000 m, 13-12-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Recr 0:37:54 Vos, Gerwin

   (Ter Aar)
12 Recr 0:49:11 Hoekstra, Margriet
    
Halve Marathon Fortuna, Vlaardingen, 

21100 m, 13-12-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M35 1:17:37 Bovendeert, Michiel
   (Lgr.Aart Stigter)
    
Kopjesloop, Delft, 10000 m, 14-12-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 man 0:36:56 Doorn van, Guido(-)
51 man 0:54:23 Ammerlaan, Wim
    
Kopjesloop, Delft, 15000 m, 14-12-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

48 M60 1:22:19 Munk de, Peter
48 man 1:22:19 Berg vd, Arjan
327 M55 1:38:57 Hoogeveen, Henk
    
8e Voorschoten Clubcircuit, Zoetermeer, 

5200 m, 20-12-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 man 0:22:18 Bemmel van,  
   Jimmy
   (Voorschoten)
5 man 0:25:24 Zijl, Ed
2 Vrouw 0:25:50 Wreede de, Ulla
    
8e Voorschoten Clubcircuit, Zoetermeer, 

8700 m, 20-12-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 man 0:37:07 Wevers, Jeroen
10 man 0:46:27 Ort, Coen
    
HRR Kerststrandloop kort, Scheveningen, 

5000 m, 26-12-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:21:08 Egmond van, Lion
   (Lgr.Ed Sligcher)
4 Mrec 0:22:10 Mientjes, Marcel
5 Mrec 0:22:15 Bosma, Richard
8 Mrec 0:23:33 Wezel van, John
10 Mrec 0:23:57 Loos van der, Eric
11 Mrec 0:23:58 Beekhuizen, Albert
1 Vrec 0:24:07 Ledeboer, Jacky
   (Den Haag)
12 Mrec 0:24:11 Leeuwen van, Peter
15 Mrec 0:25:19 Koning, Jan
20 Mrec 0:25:25 Groen, Peter
21 Mrec 0:25:31 Bals ter, Boris
8 Vrec 0:27:36 Heiningen van, 
   Annie
29 Mrec 0:27:49 Blezer, Max
9 Vrec 0:27:56 Berg van den, 
Sandra
30 Mrec 0:28:07 Ruiten van, Don
31 Mrec 0:28:25 Baelde, Jan
32 Mrec 0:28:49 Ficker, Robert
39 Mrec 0:30:10 Noordam, Ferry
41 Mrec 0:30:42 Dijkers, Ab
42 Mrec 0:30:51 Kramer, Berry
11 Vrec 0:30:56 Wiersma, Saskia
44 Mrec 0:31:19 Walt van der, Michel
12 Vrec 0:31:32 Kuiper, Patty
45 Mrec 0:31:33 Kanselaar, Wouter
14 Vrec 0:31:48 Korterink, Marike
49 Mrec 0:32:01 Dulk den, Marcel
17 Vrec 0:32:16 Jans, Antoinette
52 Mrec 0:32:30 Leeuwen van, Henk
19 Vrec 0:32:59 Cranenburgh van, 
Els
56 Mrec 0:33:06 Jong de, Arie
20 Vrec 0:33:06 Lous, Janneke
66 Mrec 0:35:23 Westerhuis, André
67 Mrec 0:35:35 Berg van de, Dannis
72 Mrec 0:36:53 Philipse, Hein
32 Vrec 0:37:58 Hoppenbrouwer, 
Monique
73 Mrec 0:37:59 Koopman, Johan
33 Vrec 0:38:23 Toor van, Alies
37 Vrec 0:40:01 Dulk-Salters den, 
Albien
76 Mrec 0:43:29 Crielaard, Cees
39 Vrec 0:44:56 Zijl van, Heidi
    

HRR Kerststrandloop lang, Scheveningen, 

10000 m, 26-12-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:38:38 Trinthamer, 
Vincent(Sparta)
2 Mrec 0:41:26 Leeuwen van, Pierre
7 Mrec 0:43:14 Kneefel, Floris
11 Mrec 0:46:45 Wessel, Gerard
14 Mrec 0:47:01 Boorsma, Piet
19 Mrec 0:48:47 Merx, Jacques
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ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS,

TECHNISCHE COMMISIE
Vacature (voorzitter) 
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   06-5111 0224
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

BESTUUR
Het bestuur van  THE HAGUE ROAD RUNNERS
  Groenendaal 11
  2244 BK Wassenaar  070-328 1025
Toon de Graauw (voorzitter)  070-385 8681
  voorzitter@hagueroadrunners.nl  
    06-2954 0931
Leendert Remmelink (secretaris)  070-363 8393
  secretariaat@hagueroadrunners.nl 
José Willemse (2e secretaris) 070-317 5869
  secretariaat@hagueroadrunners.nl 
Izaak Luteijn (wedstrijdsecr.) 06-2239 8576
           wedstrijdsecretariaat@hagueroadrunners.nl
Willem van Prooijen (penningmeester) 070-385 3433
  penningmeester@hagueroadrunners.nl  
    06-5327 9426
Jelle van der Veen (accommodatie) 070-323 6092

LEDENADMINISTRATIE
Willem van Prooijen               070-385 3433 / 06-5327 9426 
ledenadministratie@hagueroadrunners.nl 
Aanmelden op clubavonden bij de trainers Ben van Kan of 
Ed Zijl of  op dinsdag- of donderdagochtend bij Terry Roel.
Afmelding vóór 1 november bij de ledenadministrateur
Contributiebetalingen op Postbank 2636075 t.n.v. HRR 
Contributie

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

BARCOMMISSIE
Willem Maasland (Voorzitter)  06-5379 6475
Ruud van Groeningen  06-5353 3941

COMMUNICATIECOMMISSIE
Hilde van der Wee   070-327 2940
Monique Parisius    070-327 2940

WEBMASTER
Peter Wisse   070-511 7475
E-mail:   webmaster@hagueroadrunners.nl
Website HRR :  www.hagueroadrunners.nl
Website racing Team: www.hrr-racingteam.nl

CLUBKLEDING
Ed Zijl    06-2309 5534
  ehzijl@wanadoo.nl

REDACTIE HOT ROAD REVIEW
André Westerhuis wesnet@ziggo.nl 070-355 6980
Heleen Wagenaar joopheleen@kpnplanet.nl
P/a Groenendaal 11 redactie@hagueroadrunners.nl
2233 BK  Den Haag 

1 Vrec 0:49:19 Vliet van, Angelique
   (Den Haag)
22 Mrec 0:49:40 Nieuwenhuizen van, Evert
23 Mrec 0:49:54 Verwer, Jos
24 Mrec 0:49:55 Rip, Cees
25 Mrec 0:50:04 Aarden, Aart
26 Mrec 0:50:33 Molenkamp, Jan
27 Mrec 0:50:57 Breugom, Henk
37 Mrec 0:54:18 Seitzinger, Joop
44 Mrec 0:56:10 Paulides, Jordie
46 Mrec 0:56:20 Peeren van, Ralf
47 Mrec 0:56:45 Toor van, Hans
48 Mrec 0:57:12 Grevenstette, Paul
50 Mrec 0:57:40 Aller van, Bert
55 Mrec 0:58:43 Rohder, Arno
59 Mrec 0:59:52 Dunné van, Paul
2 Vrec 1:00:06 Schnitzler, Ineke
61 Mrec 1:00:21 Leenaars, Jan
62 Mrec 1:00:33 Reinicke, Ed
5 Vrec 1:06:34 Joustra-Dijkhuis, Anne Marie
8 Vrec 1:15:45 Niet de, Riet
    

Oliebollencross kort, Delft, 4600 m, 28-12-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:19:54 Hoek, Jordi(LTES)
40 Mrec 0:26:16 Baelde, Jan
70 Mrec 0:33:32 Koopman, Johan
    
Oliebollencross lang 1vd4, Delft, 9200 m, 28-12-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M20 0:33:14 Poesiat, Thomas(Haag Atl.)
1 M45 0:34:54 Eichhorn, George(Haag Atl.)
1 M35 0:35:55 Bovenkamp, Ernst
   (Koplopers)
1 M55 0:37:15 Buijs, Ad(AV Phoenix)
3 M45 0:37:48 Timmermans, Theo
5 M35 0:38:31 Groenewegen, Herman
18 MSE 0:42:04 Ruijter de, Frank
19 MSE 0:42:34 Claessens, Stefan
1 V20 0:42:36 Marrewijk van, Lindsay
   (Haag Atl.)
15 M45 0:43:04 Mullekes, Henk
22 MSE 0:43:44 Hofschreuder, Ronald
1 V35 0:44:30 Dam, Marjolein(Haag Atl.)
7 M55 0:45:13 Toet, Ton
12 M55 0:47:36 Zijl, Ed
13 M55 0:48:36 Luteijn, Izaak
15 M55 0:50:29 Slijpen, Paul
4 V35 0:50:36 Wreede de, Ulla
31 M45 0:52:28 Dunn, Mike
32 M45 0:52:32 Ort, Coen
   

Oliebollencross 1vd4, Den Haag, 8000 m, 3-1-2009

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:28:06 Solleveld, Mart
   (Olympus ‘70)
1 M35 0:29:23 Bovenkamp, Ernst
   (Koplopers)
1 M45 0:29:45 Havinga, Henri(AV40)
1 M55 0:30:25 Buijs(AV Phoenix)
2 M45 0:30:46 Timmermans, Theo
7 M35 0:31:52 Groenewegen, Herman
8 M45 0:32:54 Kempkes, Peter

1 VSE 0:34:06 Bronsgeest, Merijn
14 M45 0:34:31 Mullekes, Henk
20 M35 0:34:52 Philipse, Hein
23 M35 0:35:49 Walt van der, Michel
22 M45 0:36:31 Stolk, Karel
24 M35 0:36:40 Wijnands, Jaap
3 M55 0:36:47 Merx, Jacques
26 M35 0:37:27 Wissenburg, Ruud
9 M55 0:38:42 Luteijn, Izaak
14 M55 0:39:56 Slijpen, Paul
20 M55 0:41:06 Dijk van, Jaap
38 M55 0:52:57 Westerhuis, André
    

Runnersworld Bosloop Z&Z2K, Leiden, 5000 m, 

4-1-2009

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:15:55 Beck, Menno(Avantri)
5 Mrec 0:17:24 Heiningen van, Erik
6 Mrec 0:17:30 Redegeld, Huub
9 Mrec 0:17:41 Roodakker, Eddy
12 Mrec 0:18:53 Wevers, Jeroen
1 Vrec 0:18:56 Schmidt, Silke(Leiden)
13 Mrec 0:19:00 Claessens, Stefan
14 Mrec 0:19:01 Silvius, Roché
15 Mrec 0:19:02 Kanselaar, Wouter
16 Mrec 0:19:03 Bosma, Richard
20 Mrec 0:19:42 Hofschreuder, Ronald
21 Mrec 0:19:57 Bals ter, Boris
23 Mrec 0:20:15 Beekhuizen, Albert
26 Mrec 0:20:27 Graaf de, Niels
27 Mrec 0:20:28 Berg van den, Alex
35 Mrec 0:21:25 Rutten, Walter
7 Vrec 0:21:39 Walraven, Nadia
41 Mrec 0:22:00 Zijl, Ed
45 Mrec 0:22:18 Luteijn, Izaak
10 Vrec 0:22:33 Wreede de, Ulla
47 Vrec 0:22:37 Cornelissen, Leo
13 Vrec 0:23:32 Graauw de, Tobijn
54 Vrec 0:23:33 Lentze, Sigmund
14 Vrec 0:23:36 Leeuwen-Paay van, 
   Nathalie
55 Mrec 0:23:36 Dunn, Mike
56 Mrec 0:23:43 Claessens, Jean
57 Mrec 0:23:49 Schoemaker, Ruud 
62 Mrec 0:24:17 Graauw de, Toon
63 Mrec 0:24:19 Ort, Coen
65 Mrec 0:24:36 Elzinga, Harrie
66 Mrec 0:24:49 Baelde, Jan
19 Vrec 0:24:58 Raalte van, Anne
21 Vrec 0:25:28 Kuiper, Patty
23 Vrec 0:25:39 Groot de, Viviane
43 Vrec 0:27:18 Whyte, Pauline
60 Vrec 0:28:22 Reuver, Annelies
96 Mrec 0:28:26 Leeuwen van, Henk
71 Vrec 0:28:46 Lous, Janneke
106 Mrec 0:29:45 Bronkhorst, Peter
81 Vrec 0:29:48 Cranenburgh van, Els
86 Vrec 0:30:18 Kuiper, Sylvia
94 Vrec 0:31:29 Messerschmidt, Jolanda
101 Vrec 0:32:27 Sellier, Angel
104 Vrec 0:32:29 Meijer, Else
    

Runnersworld Bosloop Z&Z2M, Leiden, 10000 m, 

4-1-2009

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M35 0:32:24 Kanfaoui, Saïd(AV Gouda)
1 MSE 0:33:17 Gouw, Pim(AV Zuidwal)
1 M45 0:33:45 Eichhorn, George(Haag Atl.)
4 MSE 0:35:54 Koot, Jeroen
1 M55 0:36:17 Hoorn van der, Martien
   (AV De Spartaan)
1 V35 0:38:31 Rijn van, Claudia
   (Leiden Atl.)
1 V45 0:41:08 Bosker, Diny(SV Friesland)
1 VSE 0:41:30 Bronsgeest, Merijn
8 V45 0:50:16 Heiningen van, Annie
15 V45 0:53:36 Stel, Veronica
64 M55 0:54:37 Ammerlaan, Wim
50 V45 0:59:43 Jans, Antoinette
    

Runnersworld Bosloop Z&Z2L, Leiden, 15000 m, 

4-1-2009

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M35 0:49:40 Mohammadi, Rachid
   (AV Atos)
1 M45 0:55:25 Bruggen van, Harm(Vet.Ned.)
1 M55 0:56:33 Hoogers, Paul(AKU)
20 M35 1:04:56 Wissenburg, Ruud
12 M55 1:08:27 Golhashem, Ali
44 M45 1:11:34 Messerschmidt, Marty
    
Kwart Marathon Egmond, Egmond, 10500 m, 11-

1-2009

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:44:07 Leeuwen van, Edwin
 (Den Haag)
1 Vrec 0:48:36 Fiuk, Ewa(Velserbroek)
245 Vrec 1:03:51 Heerekoop/Struving, Patricia
801 Mrec 1:08:54 Knap, Thomas
639 Vrec 1:11:38 Vlasblom, Arianne
    
Halve Marathon Egmond, Egmond, 21100 m, 11-1-

2009

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 1:05:35 Kipsang, Wilson(Kenia)
1 M40 1:11:42 Baart, Edo(Atos)
1 M45 1:14:36 Abbeel van de, Theo(Bornem)
1 M50 1:14:40 Stigter, Aart(Lgr.Aart Stigter)
1 Mrec 1:18:42 Haaver, Knut(Laufsport 
Bunert)
1 M55 1:23:12 Zwarthoed, Jan(AV Edam)
1 Vrec 1:23:21 O’Donovan, Bridget
   (Amsterdam)
6 Mrec 1:23:29 Koers, Andries
103 M40 1:39:07 Wezel van, John
141 Mbus 1:39:44 Merx, Jacques
70 M50 1:42:15 Golhashem, Ali
38 Vrec 1:45:56 Bodewes, Hanneke
118 M45 1:47:31 Aarden, Aart
1272 Mrec 1:48:23 Bolle, Alexander 
119 M50 1:49:08 Molenkamp, Jan
2177 Mrec 1:55:54 Nieuwenhuizen van, Evert
89 M55 2:12:54 Toor van, Hans
1014 Vrec 2:23:17 Eyk-Konijn, Francien
1

HRR Evenementen

kalender 2009

FEBRUARI
6,7,8 Trainingsweekend Texel

8 KOPLOPERS 1 van de 4 loop

MAART
1 HRR 1 van de 4 cross

29 PARTA 1 van de 4 loop

APRIL
6 Time Trial

20 ALV

MEI
24 Royal Ten

JUNI
8 Time Trial


