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De HRR krijgt Den Haag in beweging
De naam ‘The Hague Road Runners’ is alleen al 
een logische, gezien de plaats van ontstaan van 
uw hardloopvereniging, 25 jaar geleden: een par-
keerplaats in Meyendel. De eerste trainingsloop-
jes werden goed besteed. Niet alleen werd de 
conditie van de leden van de club steeds beter, 
ook de omstandigheden waaronder gesport 
werd, verbeterden. 

Eerst werden in Kijkduin twee luxe kleedkamers in 
gebruik genomen in het bowlingcentrum maar al 
vlug kreeg u de vleugel van een verzorgingstehuis 

in Scheveningen in het vizier. Een nogal opmerkelijke 
keuze voor een vereniging die toch voornamelijk uit men-
sen bestaat die de benen willen strekken! Maar laat ik 

The Hague Road Runners niet tekort doen: uw vereni-
ging heeft de afgelopen 25 jaar een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de ontwikkeling van de wegatletiek in Den 
Haag. Het huidige clubhuis aan het Groenendaal is een 
ijkpunt geworden voor sportief Den Haag.

Uw initiatieven bleven niet beperkt tot het organiseren 
van trainingen en wedstrijden in eigen kring. The Hague 
Royal Ten bijvoorbeeld, is een jaarlijkse loop waar The 
Hague Road Runners het initiatief voor nam. Deze weg-
wedstrijd trekt inmiddels 3000 hardlopers. Ik heb ook 
grote waardering voor de wandelactiviteiten, de nordic 
walking en de fitnessactiviteiten die u organiseert en waar 
veel ouderen van profiteren. 
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En ook expats voelen zich van harte welkom bij uw ver-
eniging. Daardoor  slaat u een brug tussen Hagenaars die 
hier geboren en getogen zijn en mensen die hier kortere 
tijd verblijven.   

Het moge duidelijk zijn: The Hague Road Runners heeft 
er na een kwart eeuw nog altijd de pas in. Ik hoop dat u 

dat volhoudt en ik ga er ook vanuit. U hebt een naam hoog 
te houden: The Hague Road Runners is uitgegroeid tot een 
vereniging die de stad Den Haag in beweging krijgt. Mijn 
complimenten!

Door:
Sander Dekker, Wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport 
        

25 Jaar geleden was het leven relatief simpel. We hadden 
immers nog nooit gehoord van USB-sticks, dvd’s, laptops, 
GPS of hardloopchip. Dat had minstens één voordeel: we 
konden ze niet laten rondslingeren. Niet op straat, niet 
in leaseauto’s en ze kwamen ook niet terecht in de kist 
gevonden voorwerpen. We hoefden ons nog niet echt 

bezorgd te maken over onze privacy. Maar nu 25 jaar later 
zijn het deze apparaten en speeltjes die Big Brother in de 
kaart spelen.
25 Jaar is mooi, maar laten we niet overdrijven. 
Vergeleken met het 100 jarig jubileum dat de Koninklijke 
Friese Elfstedenvereniging dit jaar viert, is het natuurlijk 

peanuts. We zijn ook nog niet zo oud als de New York 
Road Runners, die in de verre verte de inspiratiebron 
voor ons was. Deze vereniging is in 1958 opgericht met 
40 leden en heeft nu zo’n 40.000 leden. De NYRR orga-
niseert per jaar 40 wedstrijden, wij 7 wedstrijden. Maar 
toch! Als je 25 jaar lang bestaat, is de houdbaarheid van 
de vereniging wel bewezen!

Interessant is de vraag of onze vereniging nu, na zoveel 
jaar, ook een lerende organisatie is geworden. Of wij, 
bestuur en commissies, altijd de goede dingen doen, of we 
ze goed doen en of we ze efficiënt uitvoeren. En of we op 
tijd de bakens verzetten in een veranderende omgeving. 
Of we nieuwe dingen uitproberen en niet blijven hangen 
in de sfeer van “zo hebben we het altijd gedaan en dat is 
toch goed”. Vernieuwen we ons in organisatie en training? 
Hebben we daarvoor voldoende kennis in huis? Het gaat 
niet om de dingetjes en feiten. Kennis is wat je nog weet, 
nadat je alle feiten bent vergeten! Belangrijk is het dan 
om deze kennis met inzicht op een goede manier in de 
toekomst in te zetten. Ook al hebben we een respectabel 
aantal leden, dit is geen vanzelfsprekendheid voor de 
komende 25 jaar. 

In de afgelopen 25 jaar zijn wij “de wegatletiekvereni-
ging” van Den Haag geworden. Meer dan 700 leden met 
een mooi clubhuis op een unieke locatie tegen de duinen 
aan. Dit maakt het ook nog eens mogelijk om het hard-
lopen te combineren met het genieten in de natuur. Naast 
de tevredenheid die je beleeft aan je sportieve prestaties 
biedt de vereniging ook nog wat anders. De onderlinge 
kontakten tijdens het lopen en de praatjes daarna in de 
kantine worden alom genoemd en geroemd als een van 
de sterke punten. Deze momenten zijn voor onze leden 

vaak aanleiding om in groepsverband andere activiteiten 
in het (buiten)land te ondernemen. In onze Hot Road 
Review wordt hier dan uitgebreid verslag van gedaan. 
Vaak zeggen leden dat zij, vanuit het goede gevoel dat ze 
bij de vereniging hebben, iets terug willen doen naar de 
vereniging en daarom vrijwilliger worden. 
De rol van de vrijwilliger bij een vereniging die al een 
kwart eeuw bestaat, kan soms wat spanning geven. Je 
hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, want in 25 
jaar is geleerd hoe een vereniging moet draaien. Maar 
soms wil je als vrijwilliger méér dan alleen je ding doen. 
Zoiets wordt niet altijd direct overgenomen. Uitproberen 
en samen doen, zou ik zeggen.

In de afgelopen 25 jaar heeft onze vereniging heel wat 
leden gekend. Een voorzichtige schatting is dat 2750 
personen lid geweest zijn. Daar kun je uit concluderen dat 
velen al jarenlang lid zijn. Jaarlijks schrijven zich onge-
veer 100 lopers in, het aantal opzeggers ligt daar altijd 
onder. We groeien dus elk jaar. Ik ben benieuwd in welk 
jaar we het 1000ste  lid inschrijven. Het totaal door alle 
leden afgelegde kilometers in de voorbije 25 jaar is gigan-
tisch. Volgens verschillende rekenmodellen kom ik op het 
respectabele aantal kilometers van 363.000 km. Dit is op 
345 km na de afstand tot de maan, wanneer die het dichtst 
bij ons staat in het zogenaamde perigeum. We halen de 
maan dus net niet! “Houston …. eh…..Groenendaal, we 
have a problem”. Don’t worry ……. die lopen we er met 
z’n allen op 2 april even bij.

Door:
Toon de Graauw
Voorzitter

The Hague Road Runners lopen in 25 jaar naar de maan!

Toon de Graauw, voorzitter

25 Jaar geleden was het 1984, het jaar waarin the Hague Road Runners werd opgericht. 
1984 Is ook de titel van een boek van de Engelse schrijver George Orwell. Beroemd uit dit boek is de 
uitspraak Big brother is watching you, wat betekent dat het doen en laten van iedereen in de gaten 
gehouden wordt. Overigens is de titel van het destijds populaire tv-programma Big Brother hieraan 
ontleend.

Sander Dekker, wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport



2 COMMISSIES & BESTUUR

Colofon
The Hot Road Review is een uitgave van The Hague Road Runners. Het staat iedereen vrij stukken in te sturen 
voor plaatsing in de clubkrant. De redactie behoudt zich het recht voor stukken zonder opgave van redenen 
te weigeren of in te korten. De sluitingsdatum voor de volgende editie is vastgesteld op woensdag 13 mei. 
Stukken aanleveren kan via redactie@hagueroadrunners.nl

Redactie  – André Westerhuis, Heleen Wagenaar
Advertententies  – nformatie over advertentietarieven is verkrijgbaar bij Willem van Prooijen 
  (zie clubinformatie pag. 12)
Vormgeving – Printstudio Statenkwartier BV
Drukwerk  – Printstudio Statenkwartier BV
Fotografie – Redactie en vele leden
Ledenadministratie – Wijzigingen adressering, bij Willem van Prooijen 
  (zie clubinformatie pag. 12).

Direct vanaf het begin voelde ik me helemaal op 
mijn plek bij de Road Runners. Ik wilde ook 
buiten mijn eigen loopgroep mensen leren ken-

nen. Zo ben ik begonnen als trainer bij de ZOT. Of eigenl-
ijk moet ik uit hoofde van mijn nieuwe functie zeggen: als 
coach/animator/ledenwerver bij de ZOT. De titel ‘Trainer’ 
is voorbehouden aan KNAU gediplomeerde trainers.

Ik voel me vereerd dat ik voorzitter van de Technische 

Commissie mag worden. Zowel in levensjaren als in 
HRR-jaren ben ik natuurlijk nog maar een broekie (zegt 
misschien ook wel iets over de vereniging). Ik ga de 
komende tijd mijn best doen om het vertrouwen van de 
trainers te winnen en om de HRR-beleidsdoelstellingen 
op het terrein van de TC te realiseren.

Door:
Floris Kneefel

Van de technische commissie
Mijn naam is Floris Kneefel, 38 jaar oud en sinds 2 jaar lid bij de Hague Road Runners. Ik ben net 
overgestapt van de loopgroep van Joop den Ouden en Peter Kempkes naar de groep van Peter van 
Leeuwen. Bij de Road Runners zijn mijn loopprestaties met sprongen vooruit gegaan. Nog steeds ben 
ik zeer gemotiveerd om die stijgende prestatielijn door te trekken voordat de stijgende leeftijdslijn 
het overneemt.

Berichten vanuit het bestuur

Van de ledenadministratie
Zoals bij elke organisatie is ook bij onze club  een goede ledenadministratie essentieel. Denk maar 
aan de inning van contributie, de bardienst, de wedstrijdadministratie, de verzending van het club-
blad, uitnodigingen voor vergaderingen, de reünie, etc. 

Herfts vorig jaar zijn de trainers gevraagd lijsten 
met alle actuele gegevens te verschaffen van hun 
lopers en loopsters. Vorige maand zijn alle leden 

persoonlijk via de contributierekeningen verzocht de thans 
bekend zijnde gegevens te controleren en zo nodig aan te 
vullen. Als je dat nog niet gedaan hebt, geef dan alsjeblieft 
zo snel mogelijk wijzigingen door van (mail)adres, tele-
foonnummer en bij welke trainer je loopt! Voor contact, 
zie de achterzijde van het clubblad.
Aanmeldingen gaan via een aantal daartoe aangewezen 
trainers: zie ook weer de achterzijde. Er zijn plannen in de 
maak om dit ook via de website mogelijk te maken, maar 
daarover later meer. Afmeldingen gaan uitsluitend via de 
ledenadministrateur, schriftelijk of per e-mail. Aangezien 
wij de afmeldingen altijd ruim vóór het einde van het jaar 

aan de Atletiekunie moeten opsturen, hanteren we een 
sluitingsdatum voor opzeggingen van 1 november. Anders 
zijn we toch verplicht de afdracht te betalen die voor ieder 
lid geldt. En dat geldt bovendien voor de kosten van een 
eventuele wedstrijdlicentie.
Alleen in uitzonderlijke gevallen accepteren we tussen-
tijdse opzeggingen. Daaronder vallen verhuizing, zwan-
gerschap en ernstige, langdurige blessures. Als zoiets aan 
de orde is, meld het dan zo snel mogelijk! Hierbij een lijst 
van de af- en aanmeldingen sinds vorig najaar. Voortaan 
wil ik die regelmatig publiceren.

Door:
Willem van Prooijen

BARpraat 
Afscheid van de vegetarische soep....????
Misschien denk je:"waar slaat dan nu weer 
op?"

Voor diverse mensen die de trainingen op donderdag-
avond bijwonen is het waarschijnlijk wel bekend. We 
hebben in februari afscheid genomen van Marjolein die 
jarenlang haar bardienst op donderdagavond “opleukte” 
met haar beroemd geworden soep. Eens in de ongeveer 
acht weken wist zij een ieder weer te verrassen met één 
of andere exotische soep op vegetarische basis. Helaas is 
dat nu dus voorbij en zullen we zonder de eigengemaakte 
soep van Marjolein verder moeten ……….hoewel, je 
weet maar nooit.

Per slot van rekening hebben we tussen onze ruim 
tachtig (!) barmedewerk(st)ers aardig wat creatieve 
geesten zitten. Zij weten tijdens hun bardienst met 

een eigen inbreng het geboden standaard assortiment 
aardig “op-te-vrolijken”, tot groot genoegen van de bar-
klanten! Vooral een warme snack of hap gaat er altijd wel 
in na de training. 

Iedere barmedewerk(st)er heeft, binnen zekere grenzen, 

de vrijheid en de mogelijkheid om iets extra’s van zijn/
haar bardienst te maken. Maar het is zeker geen verplich-
ting!

Ons standaard assortiment van broodjes en drinken biedt 
eigenlijk “voor-elck-wat-wils” maar wat verrassende 
afwisseling is altijd leuk.
Tot slot, er zijn natuurlijk barmedewerk(st)ers, die na 
verloop van tijd (soms meer dan TIEN jaren, zoals 
Marjolein), het “stokje” helaas willen/moeten doorgeven 
aan anderen. Als je je aangesproken voelt, lijkt het je 
wat zo’n bardienst (mee)draaien, aarzel dan niet, je bent 
van harte welkom! Want onze bar kan alleen goed func-
tioneren als we voldoende enthousiaste en gemotiveerde 
medewerk(st)ers hebben. 

Gelukkig zijn binnen onze club heel wat mensen die hun 
steentje als vrijwilliger bijdragen aan het goed reilen en 
zeilen van onze mooie club! Maar om de continuïteit 
goed te kunnen handhaven zullen we toch altijd weer een 
beroep moeten doen op nieuwe mensen. Dus nogmaals, 
als je eens in de acht weken bardienst wil doen, aarzel 
niet, je bent van harte welkom!

Door:
Cees Crielaard
Van de BARcommissie 

Floris Kneefel, voorzitter TC

Afmeldingen:

Brenda  Nell
Madelon  Meijer
Rob van der Burg
Ronald  Breugom
Francis van der Schalk-Weijmer
Marc  Willems
Liesbeth  Weijs
Aad de Man
Gerard  Buytelaar
Sijmen  Gerritsen
Margit  Janssen
Arne  Visser
Monique van den Tak
Rob  Vroom
Melissa  Kuypers
Nathalie  Biemans
Jan Peter  Boelema
Paulien van  Gurp
Anita van der Stijl
Marjon  Welvaarts
Francis  Scheepers-Gillisse
Floriaan van Prooijen
Maaike  Oliemans
Albien  Koot-Bergsma
Jan  Goudriaan
Ena van Klaveren
Iris van Dijk
Nel de Konink
Ariën  Bakker
Job  Baak
Maarten van den  Tweel
Anne-Laure  Courbes
Gerrit-Jan  Zwenne
Ingeborg de Vos
Sanne  Mos-Hageraats

Wendy  Zoetemeijer
Han Kees  Vriesendorp
Douwe  Bijl
Ria  Waarle
Coen  Schreiner
Anneke  Wesseling-de Jonge
Guido de  Smidt
Frank de Ruijter
Gerbrand  Voerman
Harald  Melis
Ronald  de Heer
Nel  Camfferman
Jos  Verwer
Alexandra  Prins-Harland
Wim  Gottlieb
Sjoerd  Luidinga
Ineke  Roest
Consuelo  Adema
Wiek  Noldus
Martijn  Roseboom
Andrea  Conrad
Lisanne van Noord
André  Engelbertink
Lotte  Smelik
Désirée  Wisse
Malika  Ait Mallouk
Emilie  Chen
Janneke  Lous
Bert  Donnars
Jolanda van  Gisteren
Femke  Brouwer

Aanmeldingen:

Ronald de Leeuw
Huib den Heijer
Bernard  Enthoven
Tineke  van Beeren
Monique  Evers
Godfried  Kruijtzer
Sandra  Sarneel
Kim  Hermans
Masja  Straetemans
Antoinette  Kemper
Anke  Abrahams
Mariëlle  Antvelink-Rijk
Amber van den Bos
Judy  Leslie
Nathalie van Leeuwen-Paay
Rob van Leeuwen
Pauline  Whyte
Peter  Dries
Debbie  Alink
Fred  Vlasblom
Dennis  Aarts
Marjan  Kroese
Ingrid  Kuijpers
Marije  Polder
Jan  Leenaars
Kees  Nooter
Monica van der Waal-Meijering
Andries  Koers
Hanneke  Bodewes
Ton  Meershoek
Nicole  Hoornweg
Wendy  Jonker
Bas  Willering
Celine van Dijk
Marco  Boerlage

Bestuursvergadering 24 februari 2009:
- Moesten we in het vorige clubblad nog melden dat we 

op zoek waren naar een vertrouwenspersoon, nu kun-
nen we laten weten dat HRR een nieuwe vertrouwens-
persoon

   heeft. Zij heet Caroline van Enst. In het volgende club-
blad zal zij zich introduceren. Haar gegevens staan op 
de website. 

- Ook een nieuwe voorzitter voor de Technische 
Commissie is gevonden. Floris Kneefel zal de hamer 
van Peter Kempkes overnemen. Elders in dit clubblad 
een introductie van Floris.

- Tezamen met de mensen van de Communicatie 
Commissie heeft het bestuur uit diverse ontwerpen 
van Frans Martens het nieuwe HRR logo gekozen. Het 
logo zal op 2 april gepresenteerd worden. Ook zullen 
vlaggen met het nieuwe logo gemaakt worden.

- Er is nog geen nieuwe hoofdredacteur gevonden voor 
ons clubblad. Dus mocht je iemand weten of zelf dit 
werk willen doen, laat het ons weten!

- De entree van het clubhuis zal een nieuwe look krijgen. 
Offerte voor meubilair is aangevraagd.

- Bert Donnars is gestopt met training geven. Met zijn 
groep zal overlegd worden hoe dit probleem op te van-
gen.

- De gemeente legt verlichting aan langs Groenendaal tot 
aan de Aaronsvlakte.

De volgende bestuursvergaderingen staan gepland voor 
12 mei en 23 juni. Ook wordt op 2 april de vernieuwde 
site van onze vereniging gepresenteerd

Door:
José Willemse, 
2de  secretaris
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• Voor al uw stucwerk
• Reconstructie van ornamenten
• Restauratiewerk

Sinds 1988 ervaring voor al uw stukadoorswerk
Gespecialiseerd in ornamentenwerk

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

 stukadoorsbedrijf

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

Belangrijke data in verband met het 25 jarig jubileum.
Donderdag 2 april 2009 Jubileumloop langs HRR locaties  
Aanvang 18.30 uur

Zondag 14 juni 2009 Familiedag met gratis brunch  
Aanvang 12.00 uur 
Einde      16.00 uur

Zaterdag 27 juni 2009 Jubileumfeest 25 jaar HRR  
Aanvang 17.30 uur

Woensdag 26 augustus 2009  Jubileum barbecue    
Aanvang 20.00 uur 

Op donderdagavond 2 april 2009 vieren wij (in het 
klein, want het “echte feest vieren we zaterdag 
27 juni 2009)) ons 25 jarig jubileum door met 

zoveel mogelijk leden een jubileum trainingsloop te doen 
langs de locaties waar de HRR in de afgelopen 25 jaar een 
clubhuis heeft gehad.

2 April 1984 werd onze vereniging aangemeld bij de nota-
ris en formeel bestaat onze vereniging op 2 april 2009 dus 
25 jaar. Een kleine groep fanatieke sporters kwam begin 

1984 regelmatig samen om een duurloop of training te 
gaan doen. Het vertrekpunt was dan meestal de parkeer-
plaats bij de Boerderij, het Malieveld of Kijkduin. 

Kort na die eerste periode kreeg de HRR een locatie aan 
de Doorniksestraat. Een locatie waar wij op 2 april met 
alle groepen langs zullen gaan en kort kunnen stilstaan bij 
de historie. Daar zal voor een kleine versnapering worden 
gezorgd. Een versnapering, die zal worden uitgereikt door 
bekende HRR leden. Laat je verrassen!

Jubileumloop
Als jouw hardloopvereniging 25 jaar bestaat, is het niet meer dan logisch dat er een Jubileumloop 
wordt georganiseerd. Dus komt allen donderdag 2 april 2009 meelopen langs de diverse HRR locaties

Toppers door de jaren heen
Een terugblik op 25 jaar Hague Road Runners is niet compleet zonder een overzicht van bijzondere 
prestaties die door leden van de vereniging verricht zijn. Het voert natuurlijk te ver om alle presta-
ties in kaart te brengen. Hoewel, door de 25 jaar heen hebben leden van HRR opmerkelijke resul-
taten geboekt. Zorgvuldig gedocumenteerd zijn deze op de HRR website terug te vinden. Voor dit 
artikel hebben we er voor gekozen om in hinkstapsprongen van vijf jaar door de resultaten heen te 
lopen en dan komen we tot onderstaand overzicht (met dank aan Izaak Luteijn). 

1984 V Corrie van Egmond 01-09 Bergen (NH)  21,095 km  1:24:50
             M Keith Deathridge 01-07 Brugge (B)   25  1:22:22

1989 V Ine Valentin 22-10 Frankfurt a.M.  42.195  2:39:29
 M Jan Dirk Hazeleger 07-05 Amsterdam  42,195  2:24:12

1994 V Anne van Schuppen 09-01 Schoorl   21,095  1:14:51
 M Thomas Pieper 18-08 Naaldwijk 5 0:15:23

1999 V Sandra van de Berg 05-07 Clingendael    5  0:19:26
 M Appie Beekhuizen 21-02 Schoorl   30  1:45:47

2004 V Brigitte Mulder 07-06 Clingendael    5  0:18:28
 M Willem de Graaf 15-02  Schoorl   30  1:46:20

2009 V Merijn Bronsgeest 04-01 Leiden   10  0:41:30
 M Eric van Heijningen 04-01 CPC     5  0:16:59

Zo’n 25 jaar geleden

Tijdregistratie is wel veranderd

Opmerkelijk waren wel de prestaties van Anne van 
Schuppen, die in de periode 1995 tot 2003 zeven-
maal een nationale titel won, tweemaal op de 

10 kilometer, eenmaal op de halve marathon en viermaal 
op de marathon. Ze heeft één keer meegedaan aan de 
Olympische Spelen (1996) en werd toen 41e in 2:40.46. 
Hoewel ze geen actief lid meer is, wel met recht een erelid 
van the Hague Road Runners.

Bij de heren springt Jan Dirk Hazeleger er bovenuit. Begin 
jaren ’90 zorgde hij voor opmerkelijke prestaties zowel op 
de 10 kilometer (0:29:45 in Woerden op 30 augustus 
1990) als op de halve marathon (1:05:56 in Breda op 6 
oktober 1991). Zijn snelste marathon als lid van HRR 
staat niet in het overzicht. (2:22:57 in Frankfurt / Main op 
30 oktober 1990). Maar met bovengenoemde tijden is hij 
“overall” wel de snelste roadrunner aller tijden. 

Door:
Leendert Remmelink

Je kan niet vroeg genoeg lid worden

Sportvrienden van het eerste uur: BEDANKT

2 april 1984        -         2 april 2009

Onze vereniging is opgericht op 2 april 1984. Op 
deze datum werd onze vereniging vastgelegd bij 
de notaris. Vanaf 1 mei 1984 konden leden zich 
officieel aanmelden.

25 Jaar later zijn de volgende sportvrienden en -vriendin-
nen, die dus toen direct lid zijn geworden, nog steeds lid 
van onze vereniging.

Keith Deathridge Ton Vermolen
Jacques Beljon Frans Perdijk
Ruud de Ruiter Ruud van Groeningen
Paul van Dunné Jos de Waardt
Sonja van As Rinus Stolk
Noortje Alberts Aad Overdevest
Ed Zijl  Rinus Innemee
Anne van Schuppen

Ook voor hen is 2 april 2009 een bijzondere datum, die 
een bijzondere prestatie markeert. Wij zijn hen dankbaar 
voor jarenlange trouw en ondersteuning van onze vereni-
ging. Wij wensen hen nog vele jaren gezond sportplezier 
bij onze vereniging.\

Door:
Het HRR bestuur
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Dit keer niet 1 van de vier maar vier in 1

25 Jaar HRR: Het grote voorzittersinterview 
The next year came along and the Haagsche Courant was 
keen to continue with the training scheme for another year. 
This time I contacted the original group members and 
asked them, if they would act as assistant trainers to ena-
ble a larger group to be formed for the forthcoming race 
in 1983. That year we trained a group of some 50 runners 
and again there was considerably success with fast times 
in the race and again great publicity in the paper. (The 
next year saw over 150 join the CPC training groups)

From this second year the club was formed. I put it to the 
group, that as they did not join one of the athletic clubs in 
Den Haag, it might be a good idea to start their own club. 
This they would only do if I stayed with them and came in 
as Chairman of the club. 
So with much enthusiasm and a thoroughly professional 
approach the club was formed. It was very much a team 
effort and the main players along with myself being Jolien 
Pas, Club Secretary, Ton Vermolen Vice Chairman and 
Jacques Beljon Treasurer.  
  
Ton
Wij verzamelden voor de trainingen op het parkeerterrein 
van Meijendel en op Kijkduin. HRR groeide gestaag en 
we kregen grote behoefte aan een eigen accommodatie. 
Voormalig wethouder Bert Bruning (hij is zelf een enthou-
siaste loper en HRR’er geworden) bood uitkomst. Wij 
konden van de Gemeente Den Haag een vleugel in het 
verzorgingstehuis aan de Doorniksestraat voor 500 gulden 
per maand huren, incl. nutsvoorzieningen. 

Gerrit
Huisvesting stond, toen ik aantrad, op nummer 1. Het 
is nog steeds een nagel aan mijn doodskist. Daar zat ik 
als jonge voorzitter tegenover ambtenaren die ervaring 
hadden in het verzenden van grote kluiten richting enor-
me velden riet. We moesten weg uit de Doorniksestraat 
en we zochten ons tevergeefs gek naar een alternatief. 

Desondanks groeide en bloeide de club tegen de klippen 
op. Daarnaast was het thema ook topsport versus recrea-
tiesport. Naarmate de vereniging meer groeide kwam ook 
het verlangen naar prestige en de mensen die dat konden 
leveren. Dat moest wel gefaciliteerd worden en daar was 
dan weer niet iedereen het er over eens. We hebben toen 
wel belangrijke stappen gezet en toppers als Jan-Dirk 
Hazeleger en Anne van Schuppen zorgden in ieder geval 
voor de regionale uitstraling.

John
Er speelden in het jaar 2000 twee onderwerpen. De 
Technische Commissie lag op zijn gat en moest nodig 
vlot getrokken worden. Ik ben toen in de commissie gaan 
zitten om deze weer op gang te brengen. Verder moest de 
huisvesting op orde gebracht worden. De kantine was een 
echte voetbalkantine met een bruin schrootjesplafond en 
dito wanden. Vanwege het lage plafond, kon je op drukke 
trainingsavonden jezelf niet verstaanbaar maken, omdat 
de akoestiek zo slecht was. Je ging ‘s avonds met een 
zere keel van het schreeuwen naar huis. Er was nog een 
belangrijk punt en dat was dat de financiën van de ver-
eniging op orde waren en we zodoende ook zelf konden 
investeren in renovatie van het clubhuis. 

Hoe stond de vereniging ervoor toen je aantrad en 
welke onderwerpen speelden er?

Keith
I arrived in the Netherlands in 1981 taking up a position 
at ARAMCO in Den Haag. In March the CPC was held, 
I was not in the race as I was in London taking part in my 
first marathon and indeed the first ever London Marathon 
(2hr 27 mins). When I returned to work on the Monday 
and asked my colleagues about the CPC race, they did not 
know there had been a race. I came to the conclusion that 
it would be a good idea for me to boost the publicity for 
the CPC race by organizing a training scheme for people 
who had never competed as runners. This would also be 
very satisfying for me to do. I contacted the Haagsche 
Courant to invite their readers to train for 12 weeks and 
then to join me in the CPC race. The paper gave the 
scheme their full backing even putting a reporter in the 
training group of 16 runners. There were over 50 replies 
to the article that invited non-runners to apply and I was 
told this was a very good response.

NIKE was also interested in the plan and they granted the 
group sponsorship. It all fell together very well. With the 
reporter in the group, we enjoyed a professional report in 
the paper every week of the training scheme. The training 
plan was over the very limited period of 12 weeks and 
only open to non-runners. Most people believed that 
this was not possible to reach a fitness level to run a half 
marathon in such a short preparation time. This was not 
the case as everyone did finish the race with some great 
times, finishing well ahead of many seasoned runners. A 
celebration dinner was held in Kijkduin and I encouraged 

training group of 16 runners. There were over 50 replies 
to the article that invited non-runners to apply and I was 
told this was a very good response.

NIKE was also interested in the plan and they granted the 
group sponsorship. It all fell together very well. With the 
reporter in the group, we enjoyed a professional report in 
the paper every week of the training scheme. The training 
plan was over the very limited period of 12 weeks and 
only open to non-runners. Most people believed that 
this was not possible to reach a fitness level to run a half 
marathon in such a short preparation time. This was not 
the case as everyone did finish the race with some great 
times, finishing well ahead of many seasoned runners. A 
celebration dinner was held in Kijkduin and I encouraged 
everyone to continue with there running and join a club. 
To my disappointment not a single person joined a club, 
but the positive note was that they did meet up and go for 
runs every now and then.

In welke periode en hoe lang ben je voorzitter 
geweest?

Keith
I was the founder chairman.

Ton 
Echt, geen idee. Vanaf de oprichting ben ik vicevoorzitter 
geweest en ik geloof, dat ik na 1½ of 2 jaar het voorzit-
terschap van Keith overgenomen heb. Na een behoorlijk 
aantal jaren nam Gerrit het van mij over. Toen Gerrit 
ermee stopte, ben ik gevraagd het voorzitterschap op inte-
rim basis te doen, waarna ik het weer zo leuk vond, dat ik 
het nog een aantal jaren ben blijven doen.

Gerrit
Op een braderie in de Keizerstraat een stand van HRR 
gezien en lid geworden. Ik kom uit een voetbalfamilie en 
vind dat een vereniging alleen kan draaien als iedereen 
een steentje bijdraagt. Was getrouwd en had nog geen 
kinderen, dus kun je wel wat tijd vrij maken. Voor je het 
weet zit je dan in een bestuur. Beetje het idee van Asterix 
en Obelix. Degene die vergeet terug te stappen als de hele 
rij het doet op het moment dat er een vrijwilliger wordt 
gevraagd.

John
Kort na de verhuizing van de Buurtweg naar onze huidige 
locatie Groenendaal ben ik voorzitter geworden. Dat was 
oktober 2000. In 2006 zou ik aftreden maar ik ben toen 
nog aangebleven na een handtekeningenactie van 200 
leden, die wilden dat ik aanbleef. In oktober 2008 heeft 
Toon het overgenomen..
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everyone to continue with there running and join a club. 
To my disappointment not a single person joined a club, 
but the positive note was that they did meet up and go for 
runs every now and then.

The next year came along and the Haagsche Courant was 
keen to continue with the training scheme for another 
year. This time I contacted the original group members 
and asked them, if they would act as assistant trainers to 
enable a larger group to be formed for the forthcoming 
race in 1983. That year we trained a group of some 50 
runners and again there was considerably success with 
fast times in the race and again great publicity in the 
paper. (The next year saw over 150 join the CPC training 
groups)

From this second year the club was formed. I put it to the 
group, that as they did not join one of the athletic clubs in 
Den Haag, it might be a good idea to start their own club. 
This they would only do if I stayed with them and came in 
as Chairman of the club. 
So with much enthusiasm and a thoroughly professional 
approach the club was formed. It was very much a team 
effort and the main players along with myself being Jolien 
Pas, Club Secretary, Ton Vermolen Vice Chairman and 
Jacques Beljon Treasurer.  
  
Ton
Wij verzamelden voor de trainingen op het parkeerterrein 
van Meijendel en op Kijkduin. HRR groeide gestaag en 
we kregen grote behoefte aan een eigen accommoda-
tie. Voormalig wethouder Bert Bruning (hij is zelf een 
enthousiaste loper en HRR’er geworden) bood uitkomst. 
Wij konden van de Gemeente Den Haag een vleugel in 
het verzorgingstehuis aan de Doorniksestraat voor 500 
gulden per maand huren, incl. nutsvoorzieningen. 

Gerrit
Huisvesting stond, toen ik aantrad, op nummer 1. Het 
is nog steeds een nagel aan mijn doodskist. Daar zat ik 
als jonge voorzitter tegenover ambtenaren die ervaring 
hadden in het verzenden van grote kluiten richting enor-
me velden riet. We moesten weg uit de Doorniksestraat 
en we zochten ons tevergeefs gek naar een alternatief. 
Desondanks groeide en bloeide de club tegen de klippen 

op. Daarnaast was het thema ook topsport versus recrea-
tiesport. Naarmate de vereniging meer groeide kwam ook 
het verlangen naar prestige en de mensen die dat konden 
leveren. Dat moest wel gefaciliteerd worden en daar was 
dan weer niet iedereen het er over eens. We hebben toen 
wel belangrijke stappen gezet en toppers als Jan-Dirk 
Hazeleger en Anne van Schuppen zorgden in ieder geval 
voor de regionale uitstraling.

John
Er speelden in het jaar 2000 twee onderwerpen. De 
Technische Commissie lag op zijn gat en moest nodig 
vlot getrokken worden. Ik ben toen in de commissie gaan 
zitten om deze weer op gang te brengen. Verder moest de 
huisvesting op orde gebracht worden. De kantine was een 
echte voetbalkantine met een bruin schrootjesplafond en 
dito wanden. Vanwege het lage plafond, kon je op drukke 
trainingsavonden jezelf niet verstaanbaar maken, omdat 
de akoestiek zo slecht was. Je ging ‘s avonds met een 
zere keel van het schreeuwen naar huis. Er was nog een 
belangrijk punt en dat was dat de financiën van de ver-
eniging op orde waren en we zodoende ook zelf konden 
investeren in renovatie van het clubhuis. 
 

Welke onderwerpen zijn onder jou voorzitterschap 
gerealiseerd en hoe verliep dat? 

Keith
Immediately promoted the club as a body who could 
organize a good race event. We started with the Haugue 
Ten Mile Race, followed by the first PEACE and then 
the Babylon 10 km race. It was important as a club to 
put something back into the sport. Establishing training 
groups and also maintain a healthy focus on the City Pier 
City training group. I saw this as a way of opening the 
club up to possible new members and still contribute to 
the success of the CPC race.

Ton
Al snel organiseerde de vereniging op initiatief van 
Keith de The Hague Ten Miles, een wegwedstrijd over 
10 Engelse mijlen van Kijkduin naar Scheveningen en 
terug. Opmerkelijk voor zo’n jonge vereniging en de ons 
omringende verenigingen keken er wat lacherig, maar 
ook jaloers, naar. Het was volgens hen wachten op een 
mislukking van de wedstrijd van de H(aagsche) R(iool) 
R(atten), want die geuzentitel kregen wij mee in die 
tijd. De 10 Engelse mijlen wegwedstrijd werd een groot 
succes en werd een aantal jaren later samen met de 
Babylonloop (een 10 km wegwedstrijd door de stad) 
opgenomen in het nationale wegcircuit, waarmee beide 
wedstrijden internationale allure en bekendheid kregen. 
De complete Nederlandse wegselectie onder coach Wim 
Verhoorn en topatleten uit de U.S.A., Australië, Afrika 
en uit alle landen van Europa namen er aan deel. Hieruit 
bleek het grote organisatietalent en de niet geringe inzet 
van de HRR-leden. Er werden nog wedstrijden aan toege-
voegd, zoals de Badhuisstraatloop en de strandloop. Bijna 
de hele vereniging werkte mee aan de organisatie van een 
of meer van deze lopen. Er is zelfs sprake van geweest, 
dat  HRR de CPC zou overnemen. Wij bewezen de zaken 
(lees wedstrijden) voor elkaar te hebben, terwijl de CPC 
een aantal jaren slecht presteerde in aantal deelnemers en 
in financieel opzicht. 

Gerrit
Ik zie mezelf meer als een op-de-winkelpasser, een soort 

tussenpaus. Ton kwam in 1991 terug en in die periode 
werd ik voor het eerst zowel vader als conrector. Die twee 
gebeurtenissen (ook in die volgorde) maakten dat het mij 
goed uitkwam het stokje over te dragen. Ik heb me daarna 
ingezet voor het delegeren van werk in commissies. Ik 
had en heb het idee dat verantwoordelijkheid geven de 
betrokkenheid stimuleert en dat je zo veel energie kan 
mobiliseren. Ik richtte de Beleid Advies Commissies op 
zoals Behuizing, Clubgebouw, Trainers, en Wedstrijdcie. 
De taken kwamen zo bij betrokken groepen terecht die 
het echte werk deden. 

John
Toegetreden tot de TC om te proberen deze commissie 
weer levensvatbaar te maken. Dit is gelukt met de grote 
inzet van andere leden. De vereniging was toen meer 
prestatiegericht het geen ook tot uitdrukking kwam door 
met Roché Silvius te werken aan de opzet van het Racing 
Team. Met financiële ondersteuning van de Club van 100 
hebben we grote verbouwingen van kantine en keuken, 
aanleg terras, vernieuwing daken en een grote opknap-
beurt van het terrein gerealiseerd.

Wat was het leukste of succesvolste moment tijdens je 
voorzitterschap?

Keith
Seeing the club grow so fast and also get a clubhouse that 
was certainly a top priority. In the beginning we just used 
to meet in a car park or at a sports centre. We had a lot of 
fun in those early days and without facilities we were still 
able to attract new members, which was very satisfying. 
Introducing the training weekend was also a lot of fun and 
was very well supported by the membership. 

Ton
Ik denk, dat de accommodatie door de jaren heen als 
rode lijn voor de vereniging gezien kan worden. De 
Doorniksestraat was de eerste stap, vervolgens betrokken 
wij de accommodatie aan de Buurtweg en tenslotte werd 
het clubgebouw aan het Groenendaal gekocht. Vanuit 
deze accommodaties konden de reguliere trainingen en 
de talrijke activiteiten steeds beter uitgeoefend worden. 
Trots waren we met zijn allen toen Anne van Schuppen 
uitgezonden werd naar de Olympische Spelen. 

Gerrit
Op de vaste woensdagavond heb ik de meute die klaar-
stond om te gaan trainen buiten toegesproken en zijn we 
met zijn allen van de Doorniksestraat naar de ambtswo-
ning van de toenmalige burgemeester Havermans aan 
de Klatteweg gelopen. Aangebeld, maar Havermans niet 
thuis. Zijn vrouw ontving toen onder toezicht van vele 
Roadrunners uit mijn handen een shirt met de door Rinus 
Innemee bedachte tekst “Ons clubhuis niet gesloopt voor-
dat het nieuwe is gedoopt”. Vond zij wel leuk, Havermans 
zelf niet, zo bleek later, toen we van een hoge ambtenaar 
bij het eerstvolgende overleg het shirt over tafel kregen 
toegesmeten met de waarschuwing  “zoiets nooit meer te 
flikken”.

John
Vele momenten. Een greep hieruit.
Het Nederlandse kampioenschap van Roché Silvius op de 
halve marathon en van Willem de Graaf op de marathon 
in hun leeftijdsklasse. De ereplaatsen van José Willemse 
en Stefan Post op de halve marathon. Ook waren we drie 

jaar op rij de nummer één vereniging van het 1 van de 4 
circuit wat door de Haagse en Delftse atletiekverenigin-
gen georganiseerd wordt.
Daarnaast natuurlijk het prachtige verbouwingsresultaat 
waar velen aan meegewerkt hebben.
Door de steeds professionelere aanpak staat de Royal 
Ten als een huis. Na de CPC is dit de belangrijkste 
wegwedstrijd in Den Haag met als gevolg steeds grotere 
deelneming.
Groei ledental van 500 tot tegen de 800. Een financieel 
kerngezonde vereniging overdragen aan mijn opvolger.

 
Is er wel eens een moment geweest waarbij je dacht ik 
gooi het bijltje erbij neer?

Keith
I gave the club the start it needed then I was happy to 
hand over to a new committee. I believe that a it is very 
healthy for new people to take control after a few years, 
particularly the chairman, a three or five year spell should 
be the maximum before a new chairman takes over.  

Ton
Ja, één keer. Tijdens een algemene ledenvergadering werd 
een contributievoorstel weggestemd. Toen is het bestuur 
afgetreden. Maar het was achteraf een goede les: de 
boodschap alleen is vaak niet voldoende; er moet een 
behoorlijke onderbouwing zijn en het voorstel moet goed 
gepresenteerd worden. De leden hebben ons dit voorge-
houden, wij deden ons huiswerk en het voorstel ging er 
vervolgens glijdend doorheen.  

Gerrit
Niet gedacht aan stoppen, daarvoor was de solidariteit 
met de groep mensen met wie je samenwerkte, te groot. 
Wel gevoelens van teleurstelling en de vraag “waar ben 
ik mee bezig”.
Bijvoorbeeld toen we een grote keet hadden gekocht in 
de overtuiging dat we deze snel op een mooie plek neer 
konden gaan zetten. Van die keet (en van dat geld) is niets 
anders terecht gekomen dan heen en weer slepen, weg-
rotten en met heel veel verlies weer doorverkopen. Een 
enorme miskleun dus. 

John
Het flitste wel eens door mijn gedachten bij moeizame 
onderhandelingen. Dan stelde ik mij de vraag: “Waarom 
doe ik dit?”, maar ik heb het nooit overwogen. Ik relati-
veerde en grapte dan altijd: “Bij de HRR lopen naast mij 
nog 700 voorzitters rond”.
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Welke boodschap heb je meegegeven aan de voorzitter 
die je opvolgde?

Keith
The message I gave was simple: that the new chairman 
“takes good care and looks after the club”.

Ton
Geen. Een nieuwe voorzitter moet eigen richting hebben 
en eigen koers en beleid kunnen uitzetten. Een goede 
voorzitter heeft geen adviezen van de vorige nodig. Ik 
kan mij echter voorstellen, dat Gerrit na aantreden dacht: 
Ëven pas op de plaats en van twee internationale wegwed-
strijden is er één te veel.” Tot die conclusie was ik zelf al 
in de eindfase van mijn voorzitterschap gekomen. Beide 
wegwedstrijden groeiden tegen de klippen op en beteken-
den een steeds grotere belasting voor de vereniging. 

Gerrit
Ik ben niet zo van het boodschappen doorgeven en Ton 
niet van het ontvangen. Hoopte wel dat de betrokken-
heid van mensen bij hun portefeuilles en commissies zou 
blijven bestaan omdat het intensief was voor ze. Verder 
haalde ik opgelucht adem. Ik had er heel veel van geleerd 
en later enorm geprofiteerd van deze ervaring en ging 
persoonlijk een andere fase in.

John
Jezelf blijven en goede mensen om je heen verzamelen 
die gezamenlijk het werk doen. 

Hoe zou je de vereniging typeren tijdens je voorzit-
terschap? Prestatiegericht! Gezelligheid voorop! Een 
plek voor lopers die sociale contacten zoeken!

Keith
The club was foremost there for people to enjoy the 
sport of running and join together socially in that healthy 
environment. Apart from that the accent was certainly on 
performance, time trials, feed back on race performances 
and anything else to raise the standard or each and every 
club member. Certainly everyone was keen to try and 
run fast, that must be the ultimate goal.  It is an indivi-
dual sport and you stand by the times you achieve it is as 
simple as that. Wherever you are in races you will always 
have a bench mark to work from and much enjoyment 
and satisfaction can be gained by just achieving some 
measure of personal improvement. Seeing the club now, 
gives me tremendous satisfaction, it is very professional, 
the Hot Road Review, the clubhouse and all the social 

aspects that thrive at the club. I just wish there was more 
of a competitive edge in the club, promoting faster race 
times and performances. That has to take priority and be 
the driving force of the club. 

Ton
In de eerste jaren onder Keith was de vereniging zeer 
prestatiegericht. Dat was met de aanwas van leden en wat 
zij van de vereniging verwachtten niet vol te houden. In 
de top moet er gepresteerd worden en hiervoor moeten 
voorwaarden geschapen worden. Een ander deel van de 
leden vult het op eigen manier in. Voor iedereen moet 
er plaats zijn binnen de vereniging, zelfs voor leden die 
alleen een ommetje van 10 minuten willen maken en 
daarna een biertje gaan drinken. HRR heeft altijd bekend 
gestaan om de gezelligheid na afloop van de trainingen, 
de feesten etc. Wat mij betreft: houden zo. Het clubblad 
lees ik met genoegen en ik heb de laatste jaren grote 
bewondering gehad voor John Agterof, die de club zo 
succesvol door zo veel jaren heeft geleid. 

Gerrit
Laatst sprak ik een moeder van een ex-leerling die er 
liep en die vertelde enthousiast over de club en de sfeer, 
vond ik mooi om te horen. Er leek niets veranderd. In de 
periode 1989-1991 was er de combinatie van gezelligheid 
en prestatie. Gezelligheid erg gelieerd aan trainers en dat 
maakte dat het door ons geïdealiseerde piramidesysteem 
(langzaamste lopers de laatste groep en zo oplopend) 
nooit helemaal uitkwam. Dat lukt nu waarschijnlijk nog 
steeds niet, maar is dat eigenlijk erg? Liep in mijn tijd als 
voorzitter ook drie marathons onder de drie uur. Ik merkte 
meer van trots bij leden als HRR-lopers meer vooraan 
opdoken bij wedstrijden.
Heb er veel aan gehad, zowel op persoonlijk gebied als in 
mijn werk. Maar dat heb ik ook met het hardlopen. Als ik 
nu een grote en moeilijke klus moet doen benader ik dat 
als een marathon en doe onderdeel voor onderdeel. Het 
heeft bij kilometer 4 (als je nog topfit bent) geen zin om 
aan het gevoel van kilometer 37 te denken.

John
De HRR is meer recreatief geworden, omdat de gemid-
delde leeftijd ieder jaar omhoog kruipt. Gezelligheid en 
vriendschap spelen een grote rol als clubbinder. De locatie 
en het gebouw met zijn faciliteiten zijn van niet te onder-
schatten betekenis om lid te zijn van de club.
Tot slot: The future is bright, the future is HRR.

Door:
Toon de Graauw

John Agterof

The Hague Royal Ten wordt de 
Sdu The Hague Royal Ten:
Sdu Uitgevers tekent sportief sponsorcontract met de Stichting HRR Wegwedstrijd

Sdu Uitgevers is hoofdsponsor geworden van de hardloopwedstrijd The Hague Royal Ten die vanaf heden 
de naam Sdu The Hague Royal Ten zal gaan dragen. Woensdag 4 februari tekende Sdu Uitgevers hiertoe 
een meerjarig contract met de Stichting HRR Wegwedstrijd. Deze hardloopwedstrijd wordt op 24 mei van 
dit jaar voor de 13e keer georganiseerd en trekt jaarlijks ca. 3.000 lopers van jong tot oud. 

Door sponsoring van deze hardloopwedstrijd verbindt Sdu Uitgevers haar naam aan een populair sportief 
evenement in de Haagse regio. Sdu Uitgevers wil de organisatie van de loop graag helpen om Sdu The 
Hague Royal Ten verder uit te bouwen en meer bekendheid te geven onder haar klanten, auteurs, leveran-
ciers en medewerkers. Bovendien stimuleert Sdu Uitgevers, bijvoorbeeld door het aanbieden van een trai-
ningsprogramma en andere extra’s aan deelnemers, zo op een leuke manier de gezondheid en sportiviteit 
van haar medewerkers – Directeur Sdu Uitgevers, Marieke Cambeen

Met het bovenstaande persbericht is de wereld compleet veranderd. 
Half november 2008 hadden wij de eerste contacten met de Sdu uitgevers. In het begin voorzichtig aftasten 
wat we elkaar te bieden zouden kunnen hebben. Al gauw bleek dat de Sdu meer wilde dan alleen een adver-
tentie of een banner plaatsen. Vanaf december kwam de zaak in een stroomversnelling. De Sdu gaf aan dat 
zij interesse hadden in hoofdsponsorschap. Dat betekent nog al wat voor de toekomst voor de wedstrijd. 
Niet alleen een naamswijzing, maar alles waarmee de Hague Royal zich presenteert moet worden aange-
past. Alle promotie voor de wedstrijd moest gewijzigd worden en de naam Sdu dragen. Ook moeten wij er 
serieus rekening mee gaan houden dat de wedstrijd gaat groeien. Dat betekent dat het parcours aangepast 
moet worden. Dat is nog maar een topje van de ijsberg denk ik. Voor het einde van 2008 sloten wij een 
mondelinge overeenkomst af. In januari is er keihard gewerkt aan een contract, waarbij allebei de partijen 
tevreden mee zouden zijn.  Het is natuurlijk niet een alledaags contract, dus het heeft heel veel energie en 
creativiteit gekost om een goed stuk in elkaar te zetten. Natuurlijk staan er allerlei regelingen in die het 
puur zakelijk belang dienen, maar de moeilijkste kluif was het beschrijven van de specifieke belangen voor 
de wedstrijd. Tot op het laatste moment zijn er nog wijzigingen en aanvullingen geweest.
Maar 4 februari om 17.00 uur was het zover. Ik ging het contract met de naam van onze stichting HRR 
wegwedstrijd tekenen, onder toeziend oog van Herman van der Stijl.

Een doorbraak voor onze vereniging mag ik wel zeggen. In deze tijd wordt het steeds moeilijker sponsoren 
aan te trekken, terwijl de meeste dingen steeds meer geld gaan kosten. Alle zaken die het parcours beveili-
gen worden steevast ieder jaar duurder. Enerzijds komt dit door de steeds hogere eisen die gesteld worden, 
anderzijds zien wij de prijzen die hiervoor gerekend worden ook steeds verhogen. Om de loop betaalbaar 
te houden voor de deelnemers, heb je gewoon sponsoren nodig.
Met de Sdu hebben wij een betrouwbare partner gevonden die ons wil ondersteunen en door het meerja-
rige contract is de toekomst zekerder geworden voor deze wedstrijd, georganiseerd door lopers voor lopers. 
Een wedstrijd neerzetten van hoge kwaliteit, waarbij de deelnemer zich thuis voelt en waarbij er nog 
waardering is voor de prestatie, dat is een eis van ons geweest. Deze wens wordt gelukkig gerespecteerd, 
gewaardeerd en ondersteund. 

Wij kunnen dit alleen maar organiseren dankzij de vrijwilligers op die dag die voor ons klaar staan.
En wie weet er nu beter wat een loper verwacht van de organisatie? Juist dat bent u!
U kunt er voor zorgen dat het weer een onvergetelijke dag wordt, voor naar ik hoop dik 3000 deelnemers.
Wij zorgen voor het juiste draaiboek, de sponsoren maken het financieel mogelijk, maar u doet de rest.
U helpt daarmee de goede naam van The Hague Roadrunners hoog te houden, want wij staan tenslotte wel 
bekend als de 2e grootste wedstrijd in de Haagse regio.
Een charmante loop met oog voor de deelnemers.
Een gecertificeerd parcours, dus geen meter teveel of te weinig.
En zo kan ik nog wel even door gaan, maar ik zie u graag liever persoonlijk op 24 mei 2009 op de 
Bezuidenhoutseweg, zelfde locatie als verleden jaar.
Geef u op als vrijwilliger, via het bijgevoegde formulier bij dit clubblad, of via de site wwww.royalten.nl
Ook op de club zal een inschrijflijst hangen en natuurlijk kunt u zich persoonlijk bij ons op geven.
Doe het op tijd want dat scheelt ons een hoop stress.

Graag tot ziens op 24 mei 2009, hoewel ik natuurlijk wel een aantal keren op de stoel zal klimmen in het 
clubgebouw.

Marcel den Dulk
Sdu The Hague Royal Ten
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Voor dit jubileumnummer kregen we het idee om 
een ouder én een jonger lid te interviewen. We 
kwamen al snel uit bij Rodi Druif. Bijna 80 jaar, 

sportief en actief op alle fronten. Ooit een verdienstelijke 
marathonloper en nu al weer jaren een gerespecteerde 
trainer van de wandelgroep. En bij Niels de Graaf, 20 jaar 
en een talentvol loper uit ons Racing Team. Bijna 60 jaar 
verschil maar bij beiden is de ambitie groot.

Rodi Druif, een kei van een trainer 
Op woensdagavond 18 februari heb ik met Rodi afge-
sproken. Ietwat gespannen, maar met een lekkere rode 
wijn in de hand neem ik zijn historie bij HRR door. Een 
bijzonder verhaal van een bijzonder mens. Het was eind 
jaren ’80 dat twee neven van Rodi hem wisten over te 
halen om bij HRR te gaan trainen. Na verdienstelijke 
sportieve jeugdjaren (voetbal, schaatsen, kanoën en judo) 
ging Rodi hardlopen (vanuit huis). Zonder de steun van 
een trainer bij een vereniging. Zijn twee neven gaven de 
doorslag om het eens met steun van een trainer te pro-
beren. Rodi kreeg de smaak te pakken, terwijl zijn neven 
de vereniging al weer snel verlieten. Rodi werd getraind 
door Gerrit van der Veer en bereikte zelfs het niveau van 
een volledige marathon. We spreken nog over de periode 
Doorniksestraat. 

Met véél respect, waardering en bewondering praat Rodi 
over het echtpaar Van der Veer. Zij hebben Rodi enthou-
siast gemaakt voor het lopen en hem de interesse voor het 
trainersvak bijgebracht. Zij leerden hem de kneepjes van 
het trainersvak geleerd en via het assistent-trainerschap 
stroomde Rodi door. Hij heeft diploma’s voor hardlopen, 
voor wandelen en voor nordic walken. Wie doet hem dat 
na bij ons?  Kennis en kunde in overvloed. Als ik hem 
vraag wat hij het leukst vindt, roept Rodi direct:  “Het 
trainen van startersgroepen bij deze wereldvereniging. En 
dat wil ik nog jaren volhouden”. 

Met de conditie zit het wel goed. Rodi heeft naast een 
sportief leven bij HRR óók nog een volkstuin van 400 m² 
met drie soorten druiven, groente en bloemen. Hij werkt 
daarnaast  gemiddeld nog 30 tot 40 uur in de week in de 
bloembollenteelt. Wat niet iedereen weet, is dat Rodi ook 
de groenvoorziening rondom ons clubhuis verzorgt. Een 
echte kei!

De laatste jaren is Rodi actief bij de HRR-wandelaars. 
Een sportieve groep met wandelaars maar óók met gebles-
seerden, die werken aan hun herstel. Tot zijn spijt zit een 
echte wedstrijd of wandeltocht er niet meer in door te 
weinig tot geen animo. Hij herinnert zich nog goed de 

reizen naar Praag, de trainingskampen in de Ardennen en 
de wedstrijdjes in Duitsland. Gezelligheid noemt hij dan 
ook een typerend kenmerk van de HRR.

Rodi hoopt de komende jaren nog actief te kunnen blijven 
en nog eens een “echte wandeltocht” te maken. Misschien 
iets voor zijn groep om over na te denken? Met elkaar, 
gezellig toewerken naar een prestatie. Een mooi doel voor 
de nabije toekomst.
Hij hoopt óók dat HRR leden de wandelgroep serieuzer 
gaan nemen. Het tempo daar is toch ook zeker 6 kilometer 
per uur. En qua kleding zouden we ook méér uniformiteit 
moeten uitstralen. Clubkleding dus en geen willekeur, 
zeker niet bij de topgroepen.

Na afloop van het interview realiseer ik me pas dat ik 
met een bijna 80’er heb zitten praten over zijn sportieve 
bestaan en zijn actieve leven. Met een man die ik zeer 
bewonder voor zijn inzet. Een kei van een kerel. We 
mogen trots op hem zijn. Ik ben het zeker.

Niels de Graaf, 20 jaar, een jong en talentvol loper van 
ons racingteam
Al op zeer jonge leeftijd werd Niels gegrepen door atle-
tiek. In zijn directe omgeving werd véél bewogen. Zijn 
vader Jos en oom Cees waren zeer actief in de weg-
atletiek. Oom Cees en Pa Jos waren goed voor menig 
marathon. Nog steeds zijn oom en vader betrokken bij de 
ontwikkeling van Niels. Vader Jos stimuleert Niels nog 
dagelijks. En eerlijk is eerlijk, het helpt wel!

Op 7 jarige leeftijd startte Niels bij atletiekvereniging 
Sparta, gevolgd door AV 40. Hoewel op jonge leeftijd 
nog geïnteresseerd in alle atletieksporten, bleek na enige 
tijd toch zijn voorkeur voor hardlopen. En daar hielpen de 
prestaties natuurlijk bij. Niels won namelijk menig loopje. 
Het is alweer vier geleden dat Niels zich aansloot bij The 
Hague Road Runners. Nog maar net 16 jaar startte hij in 
een 5 km groep. En sinds enige tijd doet hij volwaardig 
mee in de groep van Marcel den Dulk, het Racing Team. 
Je kunt zeggen: de “top van HRR”. 
En dat hij top is, blijkt wel uit zijn persoonlijke recordtijd 
op de 5 km: 16.59 gelopen op het Zorg en Zekerheidcircuit 
te Voorschoten.

Niels is bij lange na nog niet tevreden en ziet als sportief 
doel een tijd rond de 16 minuten. En dat gaat hem lukken 
ook. Met de steun van zijn maten Ronald en Huub uit het 
Racing Team en met de adviezen van Marcel voorziet hij 
de nodige groei. Een ideale training (of loop) vindt Niels 
een training waarbij alles klopt. Waarbij hij goed in tempo 
kan blijven lopen. Dat gaat hem steeds beter af. Mede 
door de steun van zijn toeverlaat Appie Beekhuizen. Niels 
heeft veel te danken aan de adviezen van Appie en daar 

is hij hem dankbaar voor. Appie is voor hem “man of the 
club”.

Als je hem vraagt wat hij zo prettig vindt aan HRR dan 
komt al gauw het woord gezelligheid naar voren. Met 
de jongens stappen, een gezellig etentje, elkaar steunen 
tijdens wedstrijden, nationaal maar ook internationaal. In 
Berlijn waren er een aantal om Appie te steunen tijdens 
zijn marathon van 2007. Een gezellig trainingsweekend 
met zijn team slaat Niels ook niet af.
Dan wordt er vaak een biertje gepakt en soms gaat er een 
heel dienblad bier over het meubilair. Hilarisch om Appie 
dan weer te zien, nadat hij op die natte stoel is gaan zitten!

Naast sport heeft Niels nog andere interesses. Binnenkort 
gaat hij bedrijfseconomie studeren in Rotterdam. Uitgaan 
is een hobby met een gedoseerd biertje en gezellige 
muziek van the Kooks. Terwijl er ook af en toe gewerkt 
moet worden als postbode. Dat hoort er gewoon bij. 

Op mijn vraag of hij nog sportwensen heeft voor de toe-
komst, antwoordde hij: “Ik hoop nu eens blessurevrij te 
blijven zodat ik ook wat extra trainingen kan pakken” In 
de toekomst kijken is moeilijk. Houdt Niels het net zolang 
vol als Rodi? 

Door:
 Nico Trotsenburg

Een leeftijdsverschil van 60 jaar en beiden gedreven en ambitieus!
Een leeftijdsverschil van 60 jaar en beiden fan van The Hague Road Runners!
Een leeftijdsverschil van 60 jaar en beiden houden van gezelligheid!

Zestig jaar leeftijdsverschil

Rodi en Niels: zestig jaar leeftijdsverschil

Kijk ook eens 
op onze website:

www.hagueroadrunners.nl
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Massage en fysiotherapie in goede handen 

Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, wordt 
het bloed niet meer rondgepompt door het 
lichaam. De overlevingskans is na 6 minuten nog 
maar 40%. Dus zo snel mogelijk reanimeren.

Al heel wat jaartjes komt de heer Vondeling van de 
hartbewaking bij ons langs met een geheimzinnig 
koffertje. De eerste keer begon ik met vier cluble-

den met de reanimatiecursus.

Nu, na zeven jaar hebben al veel lopers met succes hun 
diploma behaald. Dat ging niet zomaar. Eerst een ver-
kenning in de anatomie / fysiologie van het menselijk 
lichaam. Pas daarna aan de slag om dit in de praktijk te 
brengen.

Dat is heel hard werken: 15 hartmassages en 2 mondbe-
ademingen! Sommigen dachten heimelijk dat de mond 
op mondbeademing fysieke realiteit zou zijn. Ik moest ze 
teleurstellen, het was maar op een pop uit het koffertje van 
de heer Vondeling.

Het waren altijd gezellige, zinvolle avonden waar ieder-
een met een diploma of herhalingscursus naar huis ging. 

Er is echter zeker nog geen (hart)stilstand in de reanima-
tiecursus gekomen dus er volgen er nog meer. 

Wie geeft zich op?

Door:
Trudy de Lange

HRR Conditio 15 jaar!
Toen de Hague Road Runners een paar jaar 
bestond, bleek er behoefte aan een  trainings-
groep voor diegenen, die overdag vrij waren. 
Ook lopers die wisseldiensten draaiden, had-
den behoefte aan training overdag. Een stel 
enthousiaste lopers stelde toen voor door de 
week overdag te gaan trainen en dan niet alleen 
maar heel hard lopen, maar ook andere spieren 
te trainen. 

Algehele conditieverbetering dus. De naam Conditio was 
snel gevonden. Ook bleek dat vrouwen die, wanneer 
pappa ’s avonds liep, op de kinders moesten passen dan 
ook konden meelopen. Harm Hendriks en Jan van der 
Roest waren de voortrekkers. Vanaf het begin hebben zij 
de looptraining op zich genomen. Daarmee hebben ook 
Marian Koopman en Els van der Schoot zich een aantal 
jaren beziggehouden. Els nam tevens “andere spiergroe-
pen” onder handen door middel van aerobics. We startten 
met ongeveer 20 man/vrouw Conditio’s, wat in de loop 
der jaren langzaam groeide tot nu meer dan 60 leden.

Ongeveer 10 jaar geleden heeft Jan Ruigrok de looptrai-
ning overgenomen. Enige tijd later is Jacqueline Zwarts 
begonnen met aerobics. De groep groeide en de presta-
ties liepen langzamerhand wat uiteen. Sommige lopers 
lasten in plaats van een looptraining een wandeltraining 
in. Zodoende ontstond een groepje, dat meedoet aan 
diverse meerdaagse wandeltochten, o.a. de vierdaagse van 
Nijmegen, waarvoor Jean Beeren ieder jaar een wandel-
trainingsprogramma maakt. In de loop der jaren hebben 
we met wisselende groepen meerdaagse wandeltochten 
gemaakt. We waren in Odoorn, Diever, Mechelen(Zuid 
Limburg), Apeldoorn en in De Eifel. Soms nemen we de 
fietsen mee of worden er fietsen gehuurd. Voor de zesde 
keer gaat er een groep de 5-daagse strandwandeling in 
Zeeland meewandelen.

Een aantal jaren geleden stimuleerde de KNAU tot MEER 
BEWEGEN! Een cursus Sportief wandelen/nordic-wan-
delen werd aan trainers aangeboden. Carla van Beelen en 
Terry Roel pakten dit op en na het succesvol volgen van 
deze cursus hebben ze voor HRR op zaterdagochtend een 
groep gestart. Het één stimuleerde het ander. De zaterdag-
se wandelaars gingen meedoen op dinsdag en donderdag. 
De lopers van dinsdag en donderdag liepen mee op zater-
dag of zondag. Er zijn nu op de doordeweekse ochtenden  
4 groepen, namelijk  wandelaars, nordiccers, snelle en wat 
minder snelle lopers. Gelukkig kreeg Jan bij de training 
hulp van Izaak Luteijn en anderen. Jean Beeren nam 
het wandelen voor zijn rekening. Hij wandelt ook in het 
weekend en wie wil kan dan met hem mee.

De eerste voorzitter van HRR-Conditio was Harm 
Hendriks, na een aantal jaren opgevolgd door Tineke 
Scheepmaker. Sinds 2003 is Terry Roel voorzitter, gehol-
pen door Truus Krumbholz. Het sportieve bewegen van 
Conditio is niet alleen hardlopen, aerobiccen en wande-
len, maar af en toe wordt er ook een stevige fietstocht 
gemaakt. De sociale activiteiten worden niet vergeten. 
Ieder jaar houden we een Kerstlunch, waarvoor alles in 
eigen beheer wordt ingekocht en klaargemaakt. Ook had-
den we leuke feestetentjes met sportieve spelactiviteiten 
ten tijde van het 5-jarig, 10-jarig en 12,5-jarig bestaan. 
Ook het feit dat er in één jaar vijf 75-plussers nog steeds 
actief Conditio-lid zijn, hebben we uitbundig gevierd.

Door:
Terry Roel en Truus Krumbholz

Trudy en Dannis

In de Doorniksestraat zijn we begonnen. Daar hadden 
we eigenlijk de mooiste en ruimste kamer. Vervolgens 
kregen we het clubhuis van Oranjeplein aan de 

Buurtweg. Hier kon men onze kamer bereiken door van-
uit de kantine eerst even naar buiten te lopen. En waren 
je spieren lekker los en liepen je gewrichten weer als een 
zonnetje, dan moest je, met name in de winter door de 
vrieskou, weer buitenom terug naar het clubhuis. Nu zit-
ten we in ons huidige clubhuis. Een redelijk kleine kamer, 
waar je nauwelijks met twee mensen kan werken, maar 
waar het wel oergezellig is. Met niet te vergeten het luxe 
terras, waarop wij op mooie zomerdagen ook mensen 
kunnen behandelen.

Menig loper heeft de weg naar onze kamer  gevonden. Bij 
Trudy voor een preventieve massage en bij Dannis voor 
een echte blessure. Soms zijn de mensen huiverig om bij 
Dannis naar binnen te gaan, omdat dit bezoek consequen-
ties kan hebben. Je zou namelijk wel eens tijdelijk niet 
mogen lopen! Je weet, als je iets niet mag zeggen tegen 
een loper, dan is ’t dat ie niet mag lopen. Het liefst wil hij/
zij horen dat er niets aan de hand is. Dat je mag hardlopen 

zonder restricties. 
Vele mensen hebben op onze banken gelegen en vele ver-
halen hebben wij aangehoord. Zelfs pikante details over 
zaken die het daglicht niet konden velen, kwamen ons ter 
ore. Maar jullie weten het: wij hebben een beroepsgeheim. 
Dus onze lippen blijven gesloten, of toch niet?? 
Overigens willen Trudy haar lippen nog wel even kwijt 
dat zij bij haar afwezigheid geweldig is vervangen door 
Ineke en Johan.

Door:
Trudy en Dannis

Conditio

Reanimatie

Reanimatie: Als elke seconde telt

Al 21 jaar wordt de ruimte voor massage/fysiotherapie bemand door Trudy en Dannis. Begonnen in 
de Doorniksestraat, vervolgens aan de Buurtweg en nu aan het Groenendaal.



12 25  JAAR HRR

25 Jaar Hague Road Runners 
en de ZOT trainingen
De HRR bestaat in 2009 al weer 25 jaar. Als 
ZOTters willen we daarbij stil staan.
Laten we ons eerst realiseren dat de CPC in 2009 
zijn 35ste editie” beleeft en in 1973 voor het 
eerst werd gehouden. Bijna tien jaar later, in 
december 1982, stelde de in Den Haag wonende 
Brit Keith Deathridge een groep van 15 lopers 
samen. Na tien weken liepen zij allemaal de 21 
kilometer en finishten. Een jaar later was de 
groep gegroeid tot 45 deelnemers en liep men 
de CPC van 1984. Die groep wilde graag meer 
structuur, een clubhuis en een vereniging. Dat 
leidde tot de oprichting van The Hague Road 
Runners in 1984.

Tot de eerste leden behoorden onder meer onze 
ZOTsters Noor Alberts en (iets later) Georgette 
Parlevliet, maar ook Anne van Schuppen (eerste 

Nederlandse deelneemster aan de Olympische marathon, 
Sydney 1996). Het aantal leden groeide snel (na een jaar 
130 en na drie jaar 330) en de vereniging organiseerde 
diverse jaarlijks terugkerende wedstrijden: The Hague Ten 
Miles, de Babylon Cityloop en de Broodloop (ten bate 
van Unicef), The Hague Royal Ten, de Clingendaelcross 
en de Kerststrandloop.

De club had van 1985 tot 1992 een houten clubhuis aan 
de Doorniksestraat (achter de gevangenis). Daarna werd 
het clubhuis aan de Buurtweg betrokken (waar nu het 
luxe golfterrein is aangelegd) en in 1999 verhuisden we 
naar het huidige clubhuis. Voorheen werd ons clubhuis 
bewoond door de voetbalvereniging Postalia. De twee 
voetbalvelden voor het clubhuis werden omgeploegd tot 
golfterrein.

Dan de geschiedenis van de ZOT. Bij de start van de ver-
eniging was er al de traditie om voor de CPC te trainen, in 
de eerste jaren alleen voor de 21 km. Tot 1998 werden er 
twee keer per jaar loopgroepen gestart. In september voor 
The Hague Ten Miles (een 16 km wedstrijd die in decem-
ber vanuit de Houtrusthallen werd gehouden en later FIT 
Ten miles ging heten) en in januari voor de CPC (altijd 
eind maart). In 1997 kwam de FIT Ten Miles te vervallen 
en werd in 1998 the Hague Royal Ten geboren.
In datzelfde jaar werd de Haagse Konmarathon georgani-
seerd (in verband met 750 jaar Den Haag) en trainden de 
drie Haagse verenigingen (Haag Atletiek, Sparta en HRR) 
voor de trits:  CPC, Royal Ten en Konmarathon.
 
In 1999 hebben wij het traject van januari tot en met juni 
de Zaterdagochtend Trainingen (ZOT) genoemd, met de 
wedstrijden  CPC – Royal Ten – Leiden marathon.
Vanaf 2008 wordt de Leidse marathon (en dus ook de 
kortere afstanden) begin mei gelopen, omdat juni te warm 
bleek. Het gevolg is dat Leiden voor de Royal Ten komt 
en de ZOT zich alleen concentreert op de 5 en 10 km, de 
afstanden van de Royal Ten.

De CPC-loopgroepen van de eerste jaren werden georga-
niseerd door een commissie, waarvan Noor Alberts van 
begin af aan deel uitmaakt. Ook Michiel Roovers en Boy 
Galjaard droegen een steen bij. De ZOTcommissie (die 
wij heel chique het ZOT-comité noemen) bestaat al jaren 
uit dezelfde vijf personen. Het langst is Noor Alberts 
actief. In 1993 kwam Jéjé Groot erbij, in 1999 Sylvia 
Kuiper, in 2000 Georgette Parlevliet en in 2007 Ruud 
Noordman. 

De afgelopen tien jaar had de ZOT grote bekendheid 
in en buiten de vereniging. Het ZOT-comité heeft een 
hecht team gevormd. In de loop van de jaren is een vast 
programma ontwikkeld. In november vindt een bijeen-
komst plaats van de coaches (omdat niet alle begeleiders 
het volledige trainersdiploma hebben, mogen we niet 
van “trainers” spreken) die vanaf januari de groepen 
gaan begeleiden. De webmaster is behulpzaam de com-
municatie tussen organisatie en lopers te verzorgen. Het 
trainingsschema, verslagen, foto´s en aankondigingen 
worden in een eigen rubriek gepresenteerd. Steeds weer 
vraagt de instroom in de vereniging vanuit de ZOT aan-
dacht.  Elk jaar worden zo’n veertig ZOTlopers lid en 
hopen we dat ze heel lang lid zullen blijven.  

Door:
Sylvia Kuiper 

Enkele anekdotes van Jacques en Hans 

Moestuintje
Het idee was leuk, een moestuintje van Jacques bij het 
clubhuis. Het resultaat was wat minder. 

Pan van Persijn
Als Jacques echt voor zijn favoriete route gaat, dan rijdt 
hij met zijn groep richting de Pan van Persijn. Wijlen een 
rijke Scheveninger kocht eens dit stuk bos bij Valkenburg. 

Wegloper
Als trainer Keith Deathridge een groep begeleidde, wist je 
al bij voorbaat dat hij alleen op de club aankwam, zonder 
zijn groep. Hij liep zo hard dat hij steevast zijn groep 
kwijtraakte. 

Nostalgie
Het oude clubhuis aan de Doorniksestraat haalt bij veel 
leden nog fantastische herinneringen naar boven. 
• De gezelligheid was duidelijk te merken in het club-

huis als het lekker warm was. Regelmatig kwam het 
voor dat het zo koud was, dat je van ellende eerder 
naar huis ging. Als je hardloopmaatje na een half uur 
onder de douche vandaan kwam na de training, wist 
je dat de douche weer onweerstaanbaar lekker op 
temperatuur was. 

• En Rabbin???… hij woonde daar, samen met zijn 
papegaai om een oogje in het zeil te houden. Het 
oogje in het zeil lukte redelijk, totdat hij de drank-
voorraad in de gaten kreeg. Dit had als gevolg dat 
men achter de bar geregeld een drankje miste. 

Zwemmen
Steevast als het standseizoen begint en de eerste strandten-
ten weer op het strand verschijnen, loopt Jacques met zijn 
groep naar de strandtent, drinkt wat (veel), om vervolgens 
met elkaar in het koude zeewater te duiken, al dan niet als 
naturist. In het begin enige belemmering, maar als één 
schaap over de dam is……. 

Feest
Een feestje in Scheveningen met Jan Knoester. Bekend 
om zijn vis. Veel gegeten, veel gedronken en de gezellig-
heid was op en top. Na afloop stapt Jacques op zijn motor 
om Noortje naar huis te brengen. Maar heeft Noortje wel 
een helm? Geen probleem zegt ze,  waarop ze regelrecht 
naar de keuken loopt, een vergiet haalt en dit vervolgens 
op haar hoofd zet.

“Sportdrank”
Wist je dat de leden van de groep van Jacques niet alleen 
bekend staan vanwege hun loopvermogen, maar ook van-

wege hun capaciteiten waar het gaat om het consumeren 
van “sport” drank. 

Sleutelwoorden
Motiveren, enthousiasmeren, doorzetten, veel gezellig-
heid, over natuur en cultuur vertellen, sleutelwoorden die 
bij de training bij Jacques horen. 

Bier en gezelligheid
Hans Flotman kwam in 1984 vanuit de voetbalwereld bij 
de HRR. Hij voelde zich meteen als een vis in het water 
bij de club. Niet alleen vanwege het hardlopen natuurlijk, 
maar ook vanwege de goede kwaliteit van het bier en de 
gezelligheid en de sportiviteit op de club. 

Hoogtepunt 5 jaar
Het ultieme feest was toch wel het 5-jarig jubileum. 
Op muziek van de bekende Antilliaanse band Trafassi  
(Kleine wasjes, grote wasjes. Wie is er niet groot mee 
geworden?), danste iedereen de sterren van de hemel. Na 
afloop van het feest, op weg naar huis, was de stoeprand 
helaas voor Hans iets te hoog… 

Sinterklazen
Veel Sinterklaasfeesten zijn al gevierd. Er is er eentje bij 
die velen zich nog zullen herinneren. Aan het einde van 
de feestmiddag bij het afscheid nemen van Sinterklaas, 
verscheen plotseling een tweede Sinterklaas ten tonele. 
Tja… op ludieke wijze is Sinterklaas 1 (Ben Hermans), 
goed uitgeleide gedaan en werd Sinterklaas 2 (Eric Loos) 
weer hartelijk welkom geheten.  

Wens
De wens van Jacques en Hans is dat het clubhuis en de 
club blijven zoals het nu is: unieke locatie, mooi clubhuis 
en last but not least, een perfecte sfeer! 
Als wens en hoop hebben zij dat leden langer lid blijven 
van de club! 

Door: 
Jacques Overgaauw en Hans Flotman

Inschrijving ZOT: Jéjé, Noor en Sylvia

Kijk ook eens 
op onze website:

www.hagueroadrunners.nl

Lopen is lachen

Lopen is niet saai, integendeel!



1. Waarom ben je destijds lid geworden van de 
HRR?

Ik liep al enige tijd veel hard met mijn vader in de duinen 
en Clingendael. Toen ik in Scheveningen kwam wonen, 
vond ik het leuk wat gerichter met de sport bezig te zijn. 
Dat was in de  Doorniksestraat.  

2. Wat vind je belangrijke kenmerken van de club?
Een bijzondere club met zoveel sportievelingen en men-
sen die al zo lang lid zijn. Een club ook die op een prach-
tige locatie is gehuisvest . 

3. Typeer in één woord de vereniging!
Actief!

4. Welke herinneringen aan de vereniging zijn je bij 
gebleven?

De CPC weekeinden, die altijd weer anders maar heel 
leuk waren. De vergaderingen die ik had met de Club van 
100. De bijeenkomsten van de Royal Ten met het bestuur. 
Want het is zo goed om van dichtbij te zien hoeveel tijd 
het kost en hoeveel enthousiasme er nodig is om een hard-
loopwedstrijd goed te organiseren.  

5. Noem is één bijzonder moment?
De oprichting van de Club van 100, onder leiding van Ben 
Hermans, samen met John, Zier en Rob. We hebben met 
elkaar veel gelachen en er is veel van de grond gekomen. 

6. Heb je een leuke anekdote over de vereniging?
Ja, de algemene ledenvergaderingen van de Club van 100 
met Ben als voorzitter waren altijd erg amusant. Vooral 
moesten ze gezellig zijn met daarna een dansfeest!

7. Heb je een wens voor de toekomst?
Ik wens de HRR vooral toe dat ze altijd op deze locatie 
kunnen blijven, omdat die uniek is. Dat er altijd enthou-
siaste leden zullen blijven die steeds weer nieuwe, goede 
ideeën zullen aandragen. 

8. Wat wil je veranderen bij de HRR?
Vroeger waren er avonden dat ik pas om 23.30 uur van de 
club wegging. We bleven heerlijk plakken. Dat zou wel 
weer eens leuk zijn, maar ik ben er nu zelf ook schuldig 
aan dat ik dat niet meer doe. Maar voor de barcommissie 
is dat natuurlijk een stuk minder fijn. Toch zouden meer 
vrijwilligers zich kunnen opgeven voor e.e.a al is het maar 
eenmalig om te helpen bij een wedstrijd.

9. Wie is voor jou dé man en/of vrouw van de vereni-
ging (zonder iemand te kort te doen)?

Tja, dat is voor mij toch echt Ben Hermans 

10. Wanneer spreek jij van een ideale training?
Als we met de voltallige groep een heerlijke training in 
de duinen hebben gehad en daarna met z’n allen wat gaan 
drinken, heerlijk buiten.

11. Heb je nog uitdagende sportieve doelen?
Ik wil graag komende maanden nog een halve marathon 
lopen. Heb net in Marrakech een halve marathon gelopen 
maar in Leiden vind ik het ook prima!

Door:
Nico Trotsenburg
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OPROEP:

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

Een oude rot, Paul van Dunné, kijkt 
terug
Onze club kent veel leden en vooral veel soorten leden. Voor dit Jubileumnummer wilden we een 
oude rot interviewen en die vonden we in de persoon van Paul van Dunné

Interview met Miranda Pronk 

Miranda Pronk

Onze club kent vele leden en vooral veel soorten leden. Voor dit jubileumnummer wilden we een 
gedreven loopster interviewen. Die vonden we in de persoon van Miranda Pronk, lid sinds 1990 en 
lopend in de groep van Eric Walther. 

Waarom ben je destijds lid geworden van de HRR?
Ik had een collega, Rob Bleijs, die zich had aangemeld 
voor de trainingsgroep van Keith Deathridge, die trainde 
voor de City-Pier-City halve marathon. Daar kwam de 
vereniging HRR uit voort, met Keith als eerste voorzitter. 
Met Rob en nog enkele collega’s liep ik in die tijd (1984) 
regelmatig na kantoortijd in het Hubertuspark en Klein 
Zwitserland. Rob haalde me over bij de club te komen.

Typeer in één woord de vereniging!
Sportief.

Welke herinneringen zijn je bijgebleven van de ver-
eniging?
Ik herinner me een carnavalsloop, die liep door de 
Scheveningse bosjes en door Scheveningen, gestart vanuit 
de Doorniksestraat. We waren allemaal verkleed en liepen 
in teams van een paar mensen. Dat viel natuurlijk wel erg 
op, een paar verklede hardlopers in een groepje over straat 
en door de bosjes! We liepen ’s avonds in het donker en 
in de bosjes waren op diverse plekken spookhuisachtige 
verrassingen georganiseerd, waar je echt van schrok. Heel 
apart allemaal.

Noem eens één bijzonder moment?
Tijdens een 10 km wedstrijd bij Delft kwam een paard 
met zadel maar zonder berijder het bos uitgegaloppeerd, 
precies op de plek waar de wedstrijdlopers het bos ingin-
gen! Voor me zag ik de lopers uiteengaan en het paard 
kwam recht op mij af, inmiddels in draf. Dit leek me geen 
goede ontwikkeling en ik besloot een poging te wagen het 
edele dier tot staan te brengen. Het was een vrij smalle 
weg, aan één kant alle uitgeweken lopers, aan de andere 
kant een overmoedig HRR lid dat het paard wel even zou 

stoppen. Maar het lukte! Nooit ben ik na een wedstrijd 
door zoveel mensen aangesproken over wat ik had gepres-
teerd, maar helaas ging het niet over mijn tijd!

Heb je een leuke anekdote over de vereniging?
We hebben als club eens letterlijk bij de burgemeester van 
Den Haag aan de bel getrokken, dat wil zeggen, na het 
werk bij hem thuis. Dat viel toch niet helemaal in goede 
aarde.

Heb je een wens voor de toekomst?
Nog lekker lang blessurevrij mee kunnen trainen op deze 
unieke locatie.

Wat wil je veranderen bij de HRR?
Gaat goed zo.

Wie is voor jou de man en/of vrouw van de vereniging 
(zonder iemand tekort te doen)?
Door er één te noemen zou ik toch veel anderen tekort 
doen.

Wanneer spreek jij van een ideale training?
Als je het gevoel hebt dat het lekker ging, terwijl je toch 
hard hebt gewerkt en na de training niet “kapot” bent.

Heb je nog uitdagende sportieve doelen?
Ik heb nu ongeveer 20 marathons gelopen en zou eigenlijk 
de 25 nog vol willen maken. Dat aantal is natuurlijk nog 
niets vergeleken bij de meer dan 100 van groepsgenoot 
Dick van Es, maar voor mij voorlopig uitdagend genoeg!

Door:
Nico Trotsenburg



Van 1984 tot 2003 was ik actief,  wat in  de eerste 
jaren neerkwam op ca. 50 km per week lopen en 
tijdens de marathontrainingen nog meer. Dit hield 

in dat ik buiten mijn fulltime job als “betonboer” en vader 
van een jong gezin - waarvan de kinderen nu  allemaal 
actief hardlopen-  ook tijd nam om zeer regelmatig te 
trainen. Ik was loopgek. 
 
Hoe ik bij de HRR kwam? Dat is de schuld van Yvonne 
Gerner , mijn hardloopmaatje, die mij er in mijn jonge 
jaren helemaal uit liep. En dat deed erg zeer. In de eerste 
kilometer liep ik voorop, maar halverwege de wedstrijd 
kwam zij voorbij, met een kuchje in mijn nek.

Trainen bij de HRR was voor mij ‘alles uit de kast’. Of dat 
verstandig geweest is, betwijfel ik. Bij herhaling ben ik bij 
de fysiotherapeut en de masseur geweest. Echter, ik heb 
er met volle teugen van genoten. Veel is te vertellen over 
mijn clubbelevenissen en dat bewaar ik voor de borrelta-

fel, maar deze geschiedenis wil ik jullie niet onthouden.

Op zondagmorgen hielden wij in het begin een timetrial. 
De hele club liep naar “Duinoord” en dan liepen we indi-
vidueel terug. De traagsten gingen eerst en de kunst was 
in te halen. Eerst door de duinen en dan halverwege waar 
je de “Ganzenhoek” uitkomt, over het fietspad naar de 
“Boerderij”.

De duinen door was pittig en je moest goed je krachten 
verdelen anders was je halverwege al redelijk uitgeput. 
Rob S. liep ook mee. Tijdens de loop liep hij in volle vaart 
tegen een wandelaar op. De twee raakten slaags. In de 
uitslagenlijst stond dan ook: wedstrijd beëindigd wegens 
vechtpartij. Prachtig, die echte vechtlust.

Door:
Jos de Waardt
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Loper van het 1ste uur: 
Bijna 25 jaar lid
In mei ben ik vijfentwintig jaar lid. Bijna de helft van de leden ken ik dan ook. Met velen heb ik in een 
groep gezeten of een wedstrijd gelopen. 

UITNODIGING
voor de Algeme¬ne Ledenvergadering van The Hague Road Runners,
maandag 20 april 2009 om 20.30 uur

Voorlopige agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken en evt. mededelingen
4. Notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 27 oktober 2008
5. Verslag van de secretaris over het jaar 2008
6. Verslag van de kascontrole-commissie
7. Verslag van de penningmeester over het jaar 2008
8. Benoeming kascontrole-commissie
9. Toelichting op het uitgevoerde beleid over het jaar 2008 door de vertegenwoordigers van:
  - het Bestuur   
  - de Accommodatie- en onderhoudscommissie
  - de Technische Commissie
  - de Barcommissie
  - de Stichting Royal Ten
  - de Communicatie-commissie
  -  Zot-loopgroepen
  -  HRR-Conditio
  -  Club van 100
10. Uitreiking van de Simon Tuyt wisselbeker
11. Uitreiking van de prestatie- en aanmoedigingsprijzen
12.  Rondvraag
13. Sluiting door de voorzitter

Leden hebben het recht voorstellen voor de agenda te doen van de algemene ledenvergadering. Zij
dienen schriftelijk een voorstel in tenminste 1 week voor de algemene ledenvergadering bij het 
secretariaat van HRR (adres clubgebouw). Over punten die niet op de agenda zijn geplaatst kan de 
algemene ledenvergadering wel spreken maar geen beslissing nemen. Indien u niet aanwezig kunt 
zijn bij de vergadering, dan kunt u toch meestemmen via een volmacht. Maximaal drie volmachten 
is per lid toegestaan. 

Het complete jaarverslag over het jaar 2008, de notulen van de vorige ALV en de volmachten zijn 
vanaf 6 april a.s. verkrijgbaar (clubhuis). Op aanvraag kunnen genoemde stukken door het 
secretariaat worden toegezonden.

Door:
Bestuur HRR

14 Juni Familiedag!
Noteer alvast op de familiekalender, de gezinsagenda of gewoon in je eigen agenda: 
HRR-familiedag op zondag 14 juni van 12 tot 16 uur.

Want zeg nou zelf: de familie is toch wel een beetje benieuwd naar jouw hardloopvrienden en –vriendinnen van 
de HRR? Nu met het 25-jarig bestaan vallen zij op deze dag met hun neus in de boter door de vele activiteiten. 
Echte boter wel te verstaan, want we starten met een gratis boerenlunch!

Daarna is het tijd voor actie. En of je familie nu 0 of 80 jaar is, voor iedereen is er van alles te doen. Wat precies? 
Dat is de familiedagcommissie nog aan het organiseren. Maar om je alvast een idee te geven: we denken aan 
schminken, springkussen en spelletjes voor de kinderen, een wijnproeverij, oud Hollandse spellen, een ludieke 
bingo en een wandeltocht door onze prachtige omgeving. Het uiteindelijke programma laten we je zo snel mogelijk 
weten. 
Verder zijn we nog op zoek naar leuke workshops. Geef jij wel eens een workshop? Bijvoorbeeld sieraden maken, 
fiets versieren of taart decoreren of iets anders? Laat het ons weten!

Dus beste HRR-ers, trouwe sponsors en speciaal genodigden, noteer deze dag alvast en neem je geliefde, partner, 
kind(eren), kleinkind(eren) en ouders mee. Na al die trainingen mogen zij ook eens genieten! En is je familie echt 
niet van de bank te porren? Dan kom je toch zeker zelf naar deze oergezellige dag?

Door:
Familiedagcommissie

Rechtsonder Jos de Waardt

HAEGSCHE OOIEVAAR RUNNERS

Sponsoren is nog nooit zo makkelijk geweest....

www.purlz.nl/runners  is een webwinkel en ontwerpt en produceert 
sieraden van  zoetwaterparels uit China.

30% van uw aankoopbedrag gaat naar 
de Haegsche Ooievaar Runners

t.b.v. de Roparun. Bestellen alleen via de link www.purlz.nl/runners 
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Cross Waddinxveen, Waddinxveen, 7500 
m, 17-1-2009

Pos. Cat. Tijd    Naam
1 M60 0:36:56 Bollaert, 
   Jack(AV’47)
2 M60 0:39:16 Zijl, Ed
    
Marathontraining, Barendrecht, 25000 m, 
18-1-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
Mrec 2:19:54 Messerschmidt, Marty
    
Linschotenloop, Linschoten, 10000 m, 
20-12-2008
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 M35 0:31:48 Boekhorst te, 
   Bernhard 
   (AV Phoenix)
1 MSE 0:31:48 Mesman, Olaf(PAC)
29 M35 0:40:18 Karelse, Jaap
142 M35 0:51:46 Nieuwkerk van,
   Harry
    
Linschotenloop, Linschoten, 21100 m, 
20-12-2008
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 MSE 1:08:54 Strik, Neals 
   (LG Aart Stigter)
1 M35 1:11:22 Wassenberg, Bart 
   (Utrecht)
40 M35 1:25:40 Kneefel, Floris
1 V55 1:35:30 Dijk van, Anne
   (Haastrecht)
4 V55 1:48:02 Schnitzler, Ineke
124 M35 1:54:51 Verkerk, Gijs
    
Puinduinrun (kort), Den Haag, 3500 m, 
18-1-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 Mrec 0:13:44 Zuidema, Wilko(-)
1 Vrec 0:14:33 Driessen, Lisa(-)
4 Vrec 0:18:04 Walraven, Nadia
5 Vrec 0:18:39 Mooren, Nadine
6 Vrec 0:18:42 Berg van den, 
   Sandra
    
Puinduinrun (midden), Den Haag, 7000 m, 
18-1-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 Mrec 0:25:19 Marrewijk van, 
   Sjoerd(-)
1 Vrec 0:36:20 Mooijman, Cora(-)
2 Vrec 0:37:00 Kuijpers, Ingrid
25 Mrec 0:41:07 Ort, Coen
30 Mrec 0:43:04 Hesselink, Gijs 
    
Puinduinrun (lang), Den Haag, 10000 m, 
18-1-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 Mrec 0:41:48 Verhagen, Wilfried
   (-)
1 Vrec 0:43:25 Broeksma, Sanne(-)
6 Mrec 0:44:53 Leeuwen van, Pierre
4 Vrec 0:54:39 Leslie, Judy
59 Mrec 0:55:26 Broekman, Rogier
71 Mrec 0:57:06 Mientjes, Marcel
83 Mrec 0:59:46 Pijpers, Rein
    
Zorg&Zekerheid 3 kort, Uithoorn, 5000 
m, 25-1-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 Mrec 0:15:32 Poesiat, Thomas
   (‘s-Gravenzande)
8 MSE 0:17:21 Redegeld, Huub
10 Mrec 0:17:43 Heiningen van, Erik
14 Mrec 0:18:05 Roodakker, Eddy
16 Mrec 0:18:45 Bosma, Richard
1 Vrec 0:18:45 Schmidt, Silke
   (Leiden)
17 Mrec 0:18:54 Hofschreuder, 
   Ronald
20 Mrec 0:19:02 Kanselaar, Wouter

22 Mrec 0:19:11 Graaf de, Niels
25 Mrec 0:19:28 Bals ter, Boris
26 Mrec 0:19:29 Beekhuizen, Albert
41 Mrec 0:20:52 Berg van den, Alex
8 Vrec 0:21:11 Walraven, Nadia
48 Mrec 0:21:52 Zijl, Ed
49 Mrec 0:21:53 Geest van, Leo
10 Vrec 0:22:00 Berg van den, 
   Sandra
12 Vrec 0:22:40 Wreede de, Ulla
59 Mrec 0:23:22 Luteijn, Izaak
15 Vrec 0:23:28 Kemper, Antoinette
60 Mrec 0:23:32 Claessens, Jean
64 Mrec 0:24:09 Lentze, Sigmund
66 Mrec 0:24:30 Blezer, Max
69 Mrec 0:24:50 Ort, Coen
70 Mrec 0:24:55 Baelde, Jan
24 Vrec 0:25:16 Kuiper, Patty
25 Vrec 0:25:19 Groot de, Viviane
73 Mrec 0:25:20 Rutten, Walter
76 Mrec 0:25:48 Dunn, Mike
27 Vrec 0:25:49 Whyte, Pauline
50 Vrec 0:28:18 Lous, Janneke
101 Mrec 0:28:20 Jong de, Arie
58 Vrec 0:30:18 Messerschmidt, 
   Jolanda
114 Mrec 0:30:25 Bronkhorst, Peter
64 Vrec 0:30:38 Kuiper, Sylvia
62 Vrec 0:30:38 Zijdenbos, Joke
    
Zorg&Zekerheid 3 midden, Uithoorn, 
10000 m, 25-1-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 MSE 0:33:11 Gouw, Pim
   (AV Zuidwal)
1 M45 0:33:44 Eichhorn, George
   (Haag Atletiek)
1 M35 0:34:53 Mohammadi, 
   Abdelhamid 
   (AV Atos)
5 MSE 0:35:20 Koot, Jeroen
7 MSE 0:36:53 Koers, Andries
1 M55 0:39:38 Wit de, Dré
   (Leiden Atletiek)
1 VSE 0:39:54 Wilsnach, Zena
   (Noordwijk)
1 V45 0:42:00 Bosker, Diny
   (SV Friesland)
1 V55 0:45:05 Raap, Els
   (SV Kombijsport)
70 M45 0:50:02 Ficker, Robert
11 V45 0:52:17 Heiningen-
   Olsthoorn van, 
   Annie
86 M35 0:56:51 Walther, Eric
58 M55 0:57:39 Ammerlaan, Wim
12 V55 0:59:40 Peelen, Yvonne
55 V45 1:02:44 Jans, Antoinette
55 V45 1:02:44 Wagenaar, Heleen
    
Zorg&Zekerheid 3 lang, Uithoorn, 16100 
m, 25-1-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 M35 0:52:42 Strik, Neals
   (Loopgr.Aart 
   Stigter)
3 M35 0:53:48 Lunzen van, Rémon
1 M45 1:00:13 Bruggen van, Harm
   (avVN)
1 M55 1:01:42 Hoogers, Paul
   (AKU)
43 M35 1:11:11 Philipse, Hein
48 M45 1:14:57 Messerschmidt, 
   Marty
61 M55 1:30:15 Moolhuysen, Wim
    
Clubcircuit Voorschoten, Voorschoten, 
5000 m, 31-1-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 Mrec 0:19:04 Nederpel, Bob
   (Voorschoten)
1 Vrec 0:22:18 Schrijver, Louise
   (Voorschoten)
2 Vrec 0:22:20 Wreede de, Ulla
3 Vrec 0:25:20 Kuiper, Patty
    

Clubcircuit Voorschoten, Voorschoten, \
10000 m, 31-1-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 Mrec 0:39:11 Ellan, Johan
   (Voorschoten)
7 Mrec 0:47:28 Zijl, Ed
15 Mrec 0:51:56 Ort, Coen
    
Acht van Apeldoorn, Apeldoorn, 8000 m, 
1-2-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 Mrec 0:24:58 Nageeye, Abdi
   (AV ‘34)
1 Vrec 0:29:10 Deelstra, Andrea(-)
467 Vrec 0:53:00 Messerschmidt, 
   Jolanda
    
Minimarathon, Apeldoorn, 18500 m, 
1-2-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 Mrec 0:57:39 Licht, Dennis
   (Phanos)
1 Vrec 1:10:13 Belohlavkova(-)
758 Mrec 1:36:07 Kamsteeg, Marcel
830 Mrec 1:37:13 Klein, Peter
831 Mrec 1:37:14 Koning, Jan
145 Vrec 1:40:36 Meijer, Nienke
996 Mrec 1:42:05 Hesselink, Gijs 
1059 Mrec 1:42:22 Spaans, Bas
1082 Mrec 1:42:44 Haverhals, Arno
279 Vrec 1:46:47 Zalm van der, Sue
346 Vrec 1:50:11 Korterink, Marike
1328 Mrec 1:50:50 Zuurmond, Hans
474 Vrec 1:57:48 Preston, Judith
1506 Mrec 2:16:38 Koning, Jaap
    
Asselronde, Apeldoorn, 27500 m, 1-2-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 Mrec 1:28:18 Wassink, Gert Jan
   (Argo)
4 Mrec 1:35:30 Lunzen van, Rémon
308 Mrec 2:13:19 Bezemer, Mark
112 Vrec 2:35:50 Jahn, Sigrid
116 Vrec 2:37:50 Pans, Aleid
841 Vrec 2:41:28 Aller van, Bert
    
Midwintermarathon, Apeldoorn, 42195 m, 
1-2-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 MSE 1:20:29 Kosgei, Isaiah 
   Kipkemei(-)
1 M40 2:34:43 Holub, Miroslav(-)
1 M45 2:54:35 Kamp van de, 
   Wilfried(-)
1 M60 3:14:22 Siebenga, G(-)
17 M60 4:07:05 Mullekes, Bas
78 M40 4:11:33 Philipse, Hein
86 M45 4:11:35 Klei van der, Dick
88 M45 4:13:50 Messerschmidt, 
   Marty
    
Cross Alphen, Alphen a/d Rijn, 7200 m, 
7-2-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 M60 0:34:03 Bollaert, Jack
   (AV’47)

3 M60 0:35:30 Zijl, Ed
    
Kopjesloop 1vd4, Delft, 5000 m, 8-2-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 Mrec 0:16:19 Marrewijk, Sjoerd(-)
20 Vrec 0:19:10 Voorn, Corina
   (Run.Dream Team)
108 Mrec 0:24:58 Zuurmond, Hans
124 Mrec 0:25:47 Wisse, Peter
130 Mrec 0:26:11 Dries, Peter
138 Mrec 0:26:30 Klein, Peter
141 Mrec 0:26:42 Walt van der, 
   Michel
211 Mrec 0:31:19 Westerhuis, André
221 Vrec 0:32:19 Heida, Petra
233 Vrec 0:34:17 Hoppenbrouwer, 
   Monique
234 Vrec 0:34:23 Dreves, Hanneke
    
Kopjesloop 1vd4, Delft, 10000 m, 8-2-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 MSE 0:32:22 Poesiat, Thomas(-)
1 M35 0:35:22 Bovenkamp, Ernst
   (Koplopers)
2 M45 0:37:27 Timmermans, Theo
5 MSE 0:37:34 Terlouw, Hans
5 M45 0:39:21 Kempkes, Peter
1 VSE 0:39:31 Marrewijk van, 
   Lindsay 
   (Haag Atletiek)
12 MSE 0:40:35 Claessens, Stefan
12 M35 0:40:35 Philipse, Hein
1 M55 0:43:03 Gerritsma, Bert
   (Haag Atletiek)
17 M45 0:43:50 Messerschmidt, 
   Marty
17 M35 0:44:04 Berg van den, Alex
1 V35 0:44:07 Hendriks, Desiree
   (AV Sparta)
20 M35 0:44:24 Wijnands, Jaap
3 M55 0:44:50 Stijl van der, 
   Herman
5 M55 0:46:28 Breugom, Henk
6 M55 0:46:38 Slijpen, Paul
7 M55 0:47:03 Luteijn, Izaak
32 MSE 0:48:21 Kerste, Chandrakant
4 VSE 0:49:50 Schutjes, Maaike
38 M45 0:50:07 Peeren van, Ralf
10 V35 0:51:51 Rypma, Veerle
38 M45 0:53:14 Vlasblom, Fred
49 M45 0:56:37 Overdevest, Aad
18 V35 1:01:16 Lous, Janneke
12 V45 1:02:57 Cranenburgh van, 
   Els
31 M55 1:10:16 Veelo, Peter
    
Texel cross, Den Burg, 8700 m, 8-2-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 MSE 0:33:55 Koot, Jeroen
3 MSE 0:35:26 Kneefel, Floris
1 M40 0:37:28 Bakhuis, Ton
2 M40 0:38:06 Leeuwen van, Peter
3 M40 0:39:09 Mulder, Raoul
    

Groet uit Schoorl, Schoorl, 21100 m, 
8-2-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 MSE 1:05:55 Biwot, Paul(Kenia)
1 M35 1:09:20 Keijsers, Noel
   (Prins Hendrik)
149 M35 1:50:31 Verkerk, Gijs
    

2e Testloop AV Fortuna, Vlaardingen, 
20000 m, 21-2-2009
Pos. Cat. Tijd    Naam
1 Mrec 1:21:45 Marrewijk van, P
   (Alpen a/d Rijn)
7 Mrec 1:35:51 Merx, Jacques

CPC West-loop, Den Haag,
5000 m, 14-3-2009
Pos Cat.   Tijd   Naam
6 Mrec(6) 0:16:46 Huub Redegeld
8 Mrec(8) 0:16:59 Erik van Heiningen
48 Mrec(40) 0:21:52 Peter 
Hoek
375 Mrec(205) 0:29:42 Peter 
Bronkhorst
340 Vrec(149) 0:31:04 Jolanda 
Messerschmidt
394 Mrec(211) 0:32:05 Willem 
van de Ven
491 Vrec(262) 0:32:16 Lilian van 
Heijningen
483 Vrec(255) 0:34:08 Natasja 
Scholtens

CPC AD-Haagsche Courant-loop, 
Den Haag,10000 m, 14-3-2009
Pos Cat.   Tijd    Naam
73 Mrec(69) 0:39:40 Floris 
    Kneefel
82 Mrec(76) 0:39:55 Wouter 
    Kanselaar
204 Vrec(19) 0:44:20 Ingrid Kuijpers
238 Mrec(216) 0:44:34 Maarten 
    den Heijer
251 Mrec(226) 0:45:16 Ronald 
    Hofschreuder
440 Mrec(395) 0:47:41 Julien Brown
454 Vrec(47) 0:47:56 Maaike 
    Schutjes
1583 Vrec(304) 0:50:17 Nathalie 
   van Leeuwen
1546 Vrec(290) 0:51:07 Eline 
   Beemsterboer
995 Mrec(849) 0:53:09 Coen Ort
1092 Mrec(925) 0:53:46 Frans Erwich
2702 Mrec(2002) 0:53:51 Leendert Krol
2896 Mrec(2111) 0:54:45 Eric Walther
2953 Vrec(812) 0:55:00 Veronica Stel
2833 Mrec(2074) 0:55:08 Jan Habraken
2231 Vrec(500) 0:55:36 Lisa Heitkamp
2952 Mrec(2141) 0:56:12 John Wijnants
3226 Mrec(2285) 0:56:18 Harry 
    van Nieuwkerk
2203 Vrec(489) 0:56:48 Sophie van 
    Geenhuizen

UITSLAGEN

Wijzigingen in de vitrine met de besten aller tijden
Deze keer slechts 3 wijzigingen in de vitrine. De wijzigingen zijn bijgewerkt tot 25 februari 2009. 

20 km weg:
- Jacques Merx liep op 21 februari de 20 km in Vlaardingen in 1:35:51. Hiermee komt hij in de categorie M60 op de 4e plaats, achter 

Henk Breugom en voor Piet Meinders. Harm Hendriks verdwijnt met 1:42:52 gelopen op 17 oktober in Parijs uit de vitrine

21,1 km weg:
- Ineke Schnitzler heeft op 20 december 2008 in Linschoten de halve marathon gelopen in 1:48:02. Dit is een verbetering van haar 

persoonlijk record met 12 seconden. Met deze prestatie blijft zij in de categorie V55 op de 4e plaats staan. 

25 km weg:
- Marty Messerschmidt nam op 18 januari deel aan een 25 km loop in Barendrecht. Hij legde deze afstand af in 2:19:54. Met deze 

prestatie verdrijft hij Ruud Noordman van plaats 5 in de categorie M45. Ruud liep in Malta de 25 km op 28 november 2004 in 
2:36:43. 

Door:
Izaak Luteijn
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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
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
  
Vertrouwenspersoon:
Caroline van Ernst mobiel   06-2386 8104
  Werk  070-300 9086
  Thuis  070-517 0057
 
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
ledenadministratie@hagueroadrunners.nl 06-5327 9426
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
Patricia Heerekop

WEBMASTER
Peter Wisse    06-1753 1347
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
P/a Groenendaal 11              redactie@hagueroadrunners.nl
2233 BK  Den Haag  
André Westerhuis   070-378 5352

2656 Mrec(1973) 0:56:56 Hans van der 
    Vecht
2791 Vrec(740) 0:57:05 Marijke den 
    Dulk
3708 Mrec(2505) 0:58:38 Ron van den 
    Heuvel
3412 Mrec(2376) 0:59:14 Mark Bouman
3623 Vrec(1156) 0:59:14 Arien Wijnants
3269 Vrec(963) 0:59:20 Barbara van Gessel
2761 Vrec(725) 0:59:23 Yvon van der Meer
4061 Vrec(1395) 0:59:54 Debbie Baak
3620 Vrec(1154) 1:00:10 Eugenie Bühlmann
3839 Vrec(1271) 1:01:30 Selma Hessels
4239 Vrec(1498) 1:01:33 Marije Tiggelman
3334 Vrec(999) 1:02:02 Yvonne Gimberg
3475 Vrec(1071) 1:02:04 Carry Kremer
3835 Vrec(1270) 1:02:41 Janneke Lous
4342 Vrec(1563) 1:03:04 Evalien van Toor
4451 Vrec(1633) 1:04:39 Els van Cranenburgh
4560 Vrec(1706) 1:07:32 Yvette van Groeningen
4649 Mrec(2887) 1:07:32 Peter Groot
4686 Vrec(1784) 1:07:36 Else Meijer
4708 Mrec(2912) 1:12:00 Jan Baelde
4615 Vrec(1740) 1:14:25 Truus Kalisvaart

Fortis CPC halve marathon, Den Haag,
21100 m, 14-3-2009
Pos Cat.   Tijd   Naam
182 MSE(41) 1:20:56 James Lowe
197 M50(2) 1:21:57 Pierre van Leeuwen
228 M40NK(18) 1:22:43 Herman Groenewegen
376 M40NK(30) 1:27:05 Marcel Mientjes
378 M45NK(32) 1:27:07 Pieter van der Meer
374 M45NK(31) 1:27:11 Peter Kempkes
411 M35(28) 1:27:58 Alexander Thewissen
420 MSE(96) 1:28:19 Mark Bezemer
626 M40NK(40) 1:31:12 Hein Philipse
610 M50NK(31) 1:31:41 Piet Boorsma
780 VSE(14) 1:33:55 Merijn Bronsgeest
949 M55(13) 1:34:41 Johannes van Dijk
835 M45NK(50) 1:35:11 Karel Stolk
907 M50(37) 1:36:12 Cor Zwart
1019 M40(109) 1:36:54 Walter Rutten
1040 M40NK(49) 1:36:54 John van Wezel
1623 M60(8) 1:37:54 Jacques Merx
1134 M50NK(46) 1:37:58 Ali Golhashem
1118 MSENK(73) 1:38:03 Erik Velthuis
1116 M45NK(57) 1:38:06 Marty Messerschmidt
1133 M35NK(47) 1:38:42 Alexander van den Berg
1176 M50NK(49) 1:38:44 Frank Thuijs
1846 M50(115) 1:38:44 Steven Post
1599 M50NK(61) 1:39:10 Zier Schaap
1433 M35(165) 1:40:23 Maurice T J van Schie
1341 M55NK(31) 1:40:29 Jan Groeneveld
1988 M40(265) 1:40:40 Raoul Mulder
1393 M55NK(32) 1:41:06 René van Eekelen
1747 M45NK(64) 1:43:19 Peter Klein

1721 M50NK(63) 1:43:22 Ron Penning
2552 M55NK(43) 1:43:24 Eric van der Loos
1935 M50NK(65) 1:43:25 Jan Molenkamp
2230 M45NK(255) 1:43:30 Michiel Brouwer
2264 M55NK(41) 1:43:44 Maarten Taal
2272 M55(69) 1:43:53 Cees Rip
1739 M60NK(15) 1:44:05 Izaak Luteijn
2274 M50(149) 1:44:17 Evert van 
    Nieuwenhuizen
2049 M55NK(39) 1:45:01 Lex Cabral
2793 M45(337) 1:45:05 Peter Spaans
2041 MSE(556) 1:45:19 Bassey Spaans
2581 M35(295) 1:45:37 Bart Dankloff
2162 M40(297) 1:45:53 Frank de Jager
3378 M45(429) 1:46:34 Dick van der Klei
2945 V35NK(13) 1:47:08 Ulla de Wreede
2867 M55NK(49) 1:47:50 Ton Toet
2976 M50(218) 1:48:14 Jan Koning
3022 V45NK(14) 1:48:21 Paulien Wijnvoord
3472 M55NK(52) 1:49:35 Frits Witmer
3095 M35(356) 1:49:39 Xander Dijkhoff
3386 M40(475) 1:49:40 Marcel Kamsteeg
3351 VSE(103) 1:50:12 Nancy Erkenbosch
3596 VSE(117) 1:50:45 Monique Vlooswijk
3142 M50NK(80) 1:51:22 Ed Reinicke
3744 VSE(126) 1:51:36 Nienke Meijer
4382 V50(23) 1:51:38 Thea van der Geest
4045 VSE(153) 1:51:52 Petra Kinnegim
3634 M45(460) 1:52:00 Leendert Remmelink
3291 M50(243) 1:52:06 Boris Bayer
3086 M50NK(79) 1:52:13 Ralf van Peeren
3919 VSE(143) 1:52:37 Aleid Pans
3823 V40(72) 1:53:01 Veerle Rypma
4181 V40(87) 1:53:10 Sigrid Jahn
4022 M35(466) 1:53:16 Gijs Hesselink
4274 M60(69) 1:53:53 Rinus Stolk
4132 M50(330) 1:53:54 Bert van Aller
3925 V40(76) 1:54:06 Helma van den Berg
3614 M35(412) 1:54:42 Marc Hornung
4041 MSE(1008) 1:54:43 Bart-Jan Knol
4122 M55NK(57) 1:54:52 Eric Kerklaan
4385 M45NK(77) 1:55:13 Aart Aarden
4272 M60(68) 1:55:14 Jacques Overgaauw
4597 M45(564) 1:55:35 Henk Kokee
4324 M40(607) 1:55:58 Arno Haverhals
4339 M60(74) 1:56:07 Pim Reijntjes
4498 M50(362) 1:56:44 Robert Ficker
3928 M45(500) 1:56:58 Fred Vlasblom
4503 M60(79) 1:56:59 Frank van Heijningen
4640 M60NK(35) 1:57:24 Paul Van Dunné
5656 M60(112) 1:57:58 Wim Moolhuysen
4239 M50(341) 1:58:36 Simon Stroo
4986 V40(129) 1:58:46 Myra Meijering
5630 M45(694) 1:59:05 Arno Rohder
5054 M65NK(13) 1:59:10 Toon de Graauw
5491 M45(676) 1:59:27 Steven Kolb
5306 M40(746) 1:59:50 Rob van Leeuwen

5181 M50NK(86) 1:59:58 Frans Perdijk
4668 M55NK(60) 2:00:03 Hans van Toor
4921 VSE(215) 2:00:07 Kirsten de Boer
5100 V35(92) 2:01:14 Pamela Kitchen
5657 M45(699) 2:01:48 Hans Blokker
5453 V40(148) 2:01:53 Birgit van Elferen
5578 M65(22) 2:02:03 Peter de Munk
5080 M45(622) 2:02:10 Frank Husken
5667 VSE(289) 2:03:18 Sue van der Zalm
5715 MSE(1300) 2:03:30 Marnix Breedijk
6154 M70(4) 2:03:32 Ab Dijkers
6259 M60(137) 2:04:40 Frank Otte
6268 M60(138) 2:04:48 Julio Lasierra
5774 V35NK(16) 2:05:40 Debbie Alink
5944 V45NK(152) 2:06:26 Anselma Zwaagstra
5929 M60NK(39) 2:06:52 René Haasnoot
5791 M40(811) 2:07:17 Olav Nieuwenhuijs
6045 M45(750) 2:07:27 Huib den Heijer
6232 V45(169) 2:07:42 Sandra Duijser
6029 V55(22) 2:08:16 Ineke Schnitzler
6146 M50(506) 2:08:26 Guy Cremers
6537 V55(31) 2:08:36 Ellen Hazenbroek
6586 M55NK(64) 2:09:01 Albert Romani
6573 M40(896) 2:09:29 Harrie Elzinga
6423 M50NK(88) 2:11:07 Gerard van Maanen
6710 V55(34) 2:11:24 Riet de Niet-Pronk
6267 V35NK(17) 2:11:38 Patricia Heerekop
6552 M65(32) 2:13:36 Koos de Groot
6862 M55(346) 2:13:54 Engel Bronsveld
6680 M50(541) 2:15:09 Paul Vierhout
6913 VSE(421) 2:15:11 Amber Lubbers
6968 VSE(428) 2:16:15 Chantal Craandijk
6970 MSE(1448) 2:16:37 Robbert Alexander 
    van Hee
6957 V45(220) 2:16:41 Saskia Wiersma
6983 V45NK(20) 2:16:42 Judith Preston
6999 M60(166) 2:17:46 Wim Ammerlaan
7023 V40(2554) 2:18:01 Marike Korterink
6885 V35(177) 2:18:02 Liesbeth Brama
6898 M45NK(86) 2:22:56 André Papilaja

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

Informatie over advertentietarieven 
verkrijgbaar bij:

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

Email wesnet@ziggo.nl
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