
vaandel. Geblesseerde lopers begeleidden de groepen op 

de fiets. Het was en is nog nooit zo druk geweest in de O 

O Haagsche duinen.

Aangekomen bij de Buurtweg was daar de verrassing van 

een tweede stop voor een heerlijk drankje, aangeboden 

door Loet, sorry ik bedoel Louis (hihi) Kainde en Sylvia 

Kuiper (toppers van weleer). En daarna op weg naar ons 

clubhuis voor de normale acties. Douchen, omkleden, 

een broodje, een drankje, even napraten en dan weer naar 

huis. Maar mooi niet. Naar huis? Niks naar huis? Want in 

het clubhuis werd iedereen verrast door de wijn die bruis-

te, de muziek van DJ Rob en de heerlijke hapjes. Wat een 

verrassing, ruim 350 leden die uit „hun bol gingen‰ om 

het 25 jarig jubileum te vieren. Even naar huis bellen dat 

ik wat later ben!

Een korte toespraak van onze voorzitter Toon de Graauw. 

Het nieuwe logo en de eerste contouren van de nieuwe 

HRR kledinglijn werden onthuld. En daarna feesten, fees-

ten en nog eens feesten! Even SMSÊen dat ik nog later 

ben! Er werd volop gezongen en gedanst. Zelfs de polo-

naise kwam er in de late uurtjes nog aan te pas.

De voorraden bier en frisdrank waren zo goed als op. 

Onze naastliggende hockeyvrienden hebben onze bier-

voorraad weten aan te vullen en daarmee hebben we het 

gered. (dat gaan we bij het volgende feest voorkomen 

door nog meer voorraad te nemen). 

Iedereen sprak vol lof over deze eerste activiteit in een 

reeks. Hoe kunnen we dit succes nog overtreffen? 

Nog niet eerder vertoond zoveel enthousiasme. Met heel 

veel plezier vertrokken de laatste feestvierders zo rond 

02.30 uur richting huis. Met dank aan alle vrijwilligers die 

deze avond tot een succes hebben gemaakt!

En dan nu werken aan een succesvolle familiedag op zon-

dag 14 juni 2009. Neem gerust zoveel familieleden mee 

als je wilt. Vader, moeder, opa, oma, tantes, ooms, neven, 

nichten, kleinkinderen, kinderen, het maakt niet uit. Laat 

ze zien wat een gezellige vereniging HRR is. PR voor 

onze vereniging en de jeugd heeft de toekomst. Bewegen 

is in! En goed voor lijf en leden.

Na de familiedag volgt al snel het „echte‰ jubileumfeest 

op zaterdagavond 27 juni 2009. Een feest dat start om half 

zes met een korte receptie, met wat korte toespraken en 

vanaf half zeven een Indisch buffet. En wil je alléén naar 

het feest komen? Even goede vrienden, het muzikale deel 

begint om 21.00 uur.

Ik wil er wel op wijzen dat je echt iets mist, als je niet bij 

deze pleziermomenten aanwezig bent. Zorg dus dat je 

erbij bent! Wij rekenen wederom op een grote opkomst. 

En ik zeg jullie toe dat er voldoende drankvoorraad zal 

zijn.

Door:

Nico Trotsenburg

Jubileumcommissie 

25 jaar

Jaargang 25 - Mei 2009 
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W
at mochten we daarvan verwachten? Hoeveel 

leden zouden gehoor geven aan onze oproep? 

Om half zeven Âs-avonds werden alle groepen 

verwacht. Een mooie avond, prachtig weer en het was om 

kwart over zes al zichtbaar dat de opkomst erg groot zou 

worden. Eerst met elkaar op de foto. Groep voor groep 

voor de camera van Gerard Wessel en dan op pad langs 

de vooraf afgesproken route. De happening, want dat 

moest het worden, kon starten. De langzaamste groepen 

vertrokken als eerste en de rest volgde rap. Een prachtig 

gezicht om zoveel sportbeoefenaars te zien genieten.

Afgesproken was dat men allereerst de locatie 

Doorniksestraat zou aandoen. Daar aangekomen vielen 

de HRR vlaggen en de aanwezigheid van John Agterof 

(oud-vz), Ruud en Els van Groeningen (toppers van wel-

eer en van het „eerste uur‰) bijzonder op. Ruud, Els en 

John voorzagen alle lopers van een versnapering. En 

daarna op weg naar de volgende locatie. Via de duinen of 

welke andere route ook, op weg naar de Buurtweg. Met 

veel plezier troffen/passeerden groepen elkaar op diverse 

plekken van de route. Passanten keken met veel jolijt naar 

de langslopende groepen met de HRR vlag hoog in het 

www.hagueroadrunners.nl

Officieel cluborgaan van de  “The Hague Road Runners”

25 jaar

Een verjaardag om nooit te vergeten

Donderdagavond 2 april 2009 was een zeer bijzondere avond voor veel leden van the Hague Road 
Runners. Velen wisten het al vanuit de aankondigingen, maar velen wisten het ook niet. Een histori-
sche avond, want exact 25 jaar daarvoor werd de vereniging opgericht. 2 April 1984, de oprichtings-
datum van onze vereniging. Dus 2009 wordt een jubileumjaar met veel activiteiten. En de eerste 
activiteit was de jubileumtraining op donderdagavond 2 april 2009. Door sommigen ook wel de 
jubileumloop genoemd.

Loet trakteert

De catering op volle toeren

Gefeliciteerd!!!



H
et belangrijkste knelpunt (!) daarbij is je leeftijd. 
Senior ben je als je vóór 1990 bent geboren (dat 
zijn momenteel al onze leden). De overgang naar 

master (vroeger heette dat ‘veteraan’) hangt echter van 
je geboortedatum af: de grens ligt bij 35 of ouder. Je bent 
dan niet meer ‘senior’, wat voor de latinisten onder ons 
altijd een beetje vreemd is. Hoe dan ook, hier het lijstje 
van de bij ons voorkomende categorieën:

17: vrouw / senior / wedstrijdatleet
18: man / senior / wedstrijdatleet
21: vrouw / master / wedstrijdatleet
22: man / master / wedstrijdatleet
31: vrouw / recreant
32: man / recreant

Merk dus op dat voor het voor recreanten niet is wegge-
legd om master te worden. Masters worden zoals bekend 
nader onderverdeeld in leeftijdsgroepen, maar gek genoeg 
heeft men daarvoor geen categorieën in het leven geroe-
pen. Het hangt ook van de wedstrijd af hoe dat precies 
wordt gehanteerd, maar bij de meest nauwkeurige inde-
ling zie je:

Vrouwen: 35 - 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 - 44 
jaar (aan te duiden als V40); enz.
Mannen: 35 - 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 - 44 jaar 
(aan te duiden als M40); enz.

Wandelaars hebben een aparte categorie (resp. 37 en 38), 
maar daar hebben wij in ons bestand geen gegevens van. 
Dus als je graag als wandelaar te boek wilt staan, moet je 
daarover even een mailtje te sturen.

Het komt soms voor dat men in de loop van het jaar wil 
switchen van recreant naar wedstrijdatleet of omgekeerd. 
De Atletiekunie is wat dat betreft streng: je kunt wel wed-
strijdatleet worden (voor het volle bedrag), maar opzeg-
gen kan alleen (net als het gewone lidmaatschap) vóór 1 
november. Als je eerder opzegt, blijf je toch het hele jaar 
wedstrijdatleet. Geld terug is er niet bij.
 

Alle leden hebben van de Atletiekunie een zgn. bonds-
nummer gekregen. Bij inschrijving voor grote wedstrijden 
moet je dat opgeven. Dit nummer blijft bij je als je ooit, 
wegens verhuizing of wat dan ook, lid wordt van een 
andere vereniging. Het maakt de administratie voor de 
nieuwe vereniging een stuk makkelijker als je bij je aan-
melding dat bondsnummer weet op te hoesten. Uiteraard 

kun je het altijd bij mij opvragen. Daar zit ook een 
financieel aspect aan. Per lid gaat € 14,20 (stand 2009) 
van je basiscontributie naar de Atletiekunie. Dat staat nog 
los van de contributie voor je eventuele wedstrijdlicentie 
(€ 19,20), die in zijn geheel wordt afgedragen. Als je 
je nu in de loop van een jaar laat overschrijven, hoef je 
die bedragen niet opnieuw te betalen, mits je nummer 
bekend is! Als het goed is, zal de nieuwe vereniging daar 
rekening mee houden. Ook als je van twee verenigingen 
lid bent, hoef je maar één keer die afdracht te betalen. Als 
je toevallig wedstrijdatleet bent, zal dat geschieden via de 
vereniging waar je de wedstrijdlicentie hebt lopen. Anders 
in overleg. Na deze wetenswaardigheden weer het gebrui-
kelijke lijstje af- en aanmeldingen.

Door: 
Willem van Prooijen
ledenadministrateur

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 16 september. 
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).

Meet je hielbeen en je kunt berekenen of je tot de categorie lopers(sters) behoort die met veel trai-
nen een topper kunnen worden in de wegatletiek. In het mei nummer van Runner’s World staat 
hierover een uitgebreid artikel. Is je hielbeen aan de lange kant, dan wordt het nooit wat! Reduceer 
de virtuele prijzenkast die je in gedachten had maar tot een haakje waar je de “deelname-medailles” 
aan kunt ophangen. Hoe hard en veel je ook traint, je blijft in de schaduw van de “korte-hielbeen-
achtigen” die altijd in de prijzen zullen lopen!

Van de voorzitter Kort verslag van de ALV van 20 april 2009
De voorzitter, Toon de Graauw, meldde het volgende: 
- Bij de CPC, tevens NK heeft in de categorie M50 

Pierre van Leeuwen de 2e plaats behaald. Hij krijgt een 
groot applaus voor deze prestatie.

- Dini Kuijer, vertrouwenspersoon, had eind vorig jaar te 
kennen gegeven deze functie te  willen beëindigen. Het 
bestuur heeft een nieuwe vertrouwenspersoon gevon-
den in Caroline Enst. Caroline heeft geen ervaring, 
maar wel stukken over ongewenst gedrag gelezen. 
Haar telefoonnummers staan op de website en in het 
clubblad.     

Alvorens de penningmeester, Willem van Prooijen, een 
korte samenvatting geeft over de Jaarrekening 2008, wil 
hij kwijt dat hij zich gelukkig prijst met de overname van 
een goed gedocumenteerde en complete boekhouding. 
Het resultaat is € 28.300 positief. Ten gevolge van een 
herschikking van allerlei posten uit het verleden komt hier 
nog eens € 16.500 bij. Het grootste deel hiervan was nog 
van voor de tijd dat Antoinette Jans penningmeester was. 

Vragen werden gesteld over het nieuwe logo. Toon legt uit 
dat de ontwikkeling van een moderner logo vorig jaar tot 
stand kwam tijdens gesprekken over clubkleding en het 
belang van het dragen van clubkleding voor de herken-
baarheid. Om te voorkomen dat iedereen wel wat over het 

logo wil zeggen, was besloten om in kleine kring tot over-
eenstemming te komen. De Atletiekunie is op de hoogte 
van het nieuwe logo. Omdat het niet een wijziging van 
clubkleuren betreft, hoeft de aanpassing niet aangevraagd 
te worden. Lopers kunnen met het oude logo deelnemen 
aan wedstrijden.

Uitreiking van de bekers (en bloemen):
Simon Tuyt Wisselbeker: 
Marike Korterink 

Prestatiewisselbeker:
Dit jaar zijn niet veel bekers te vergeven, bij de dames 
zelfs geen één.
Herenveteranen  45+:  Theo Timmermans
Herenveteranen  55+:  Jacques Merkx 
Herenveteranen  65+:  Jan Nieuwenburg

Aanmoedigingsprijs:
De winnaars van de bekers zijn geworden: Erik van 
Heiningen en Saskia van Veen.

Door:

José Willemse
2de secretaris

D
e laatste jaren heeft het sportwetenschappelijk 
onderzoek zich steeds meer gericht op de fysieke 
kenmerken van het lichaam die voorwaarde schep-

pend kunnen zijn voor goede prestaties. Richtte de weten-
schap zich in het verleden in eerste instantie op training 
en voeding, tegenwoordig kruipt de onderzoeker steeds 
verder het lichaam in om met behulp van wetenschappe-
lijke analyses prestaties te verklaren.

Maar er is natuurlijk veel meer dan de fysieke gesteld-
heid van de loper. We kennen allemaal het begrip “tussen 
de oren”. Hoe je mentaal in elkaar zit speelt eveneens 
een grote rol. Tactisch lopen en goed knokken tijdens 
een wedstrijd zijn allemaal factoren die meespelen, maar 
niet in het minst is ook het loopplezier belangrijk. Ik 
bedoel dan niet de endorfine die je aanmaakt bij veel en 
langdurig hardlopen en die je een prettig gevoel geeft. 
Het gaat om de beweging die het lichaam nodig heeft en 
waarmee je mentale kracht opbouwt. Terzijde, onlangs 
werd bekend dat sporters ook harder werken, maar de 
werkgever speelt hier niet op in door bijvoorbeeld sport-
activiteiten te faciliteren. Vaak wordt de plezierbeleving 
aan hardlopen onderschat, terwijl dit juist een basis kan 
zijn voor het neerzetten van betere prestaties.

Hoe zit dit bij onze vereniging? Spelen wij hier op welke 
manier dan ook op in en houden we daar rekening mee? 
Alom is bekend dat veel van onze leden de “après-trai-
ning” waarderen. Het merendeel van de groepen blijft na 
het douchen nog een poos napraten in de kantine. Je kunt 
stellen dat dit onder andere bijdraagt aan het loopplezier 
en verenigingsplezier (inclusief omzet). Belangrijk is ook 
wat er tijdens de trainingen gebeurt. Speelt de trainer goed 
in op de doelen van de groep, richt hij of zij de training zo 

in dat er voldoende uitdaging in zit. Kom je als loper in 
de groep voldoende aan bod? Is er wisselwerking tussen 
trainer en groep? Heb je na de training een voldaan gevoel 
over de training? En je moet jezelf afvragen: loop ik wel 
in de juiste groep wat betreft trainingsdoelen? Dit zijn 
allemaal aspecten die kunnen bijdragen aan loopplezier. 

Een andere graadmeter kan zijn de deelname aan de 
wedstrijden. Zo is het Zorg en Zekerheidscircuit de laatste 
jaren erg populair geworden bij lopers van onze ver-
eniging. De deelname aan “1 van de 4 loop” is daarbij 
sterk teruggevallen, terwijl we daar enkele jaren geleden 
nog een aantal malen het verenigingsklassement hebben 
gewonnen. De Technische Commissie gaat de deelname 
aan diverse wedstrijden nader bekijken. Wie weet kunnen 
we met hun adviezen en enthousiasme weer eens met 
verenigingsbekers thuiskomen.

Tot slot. In april hadden we twee jubilea: 25 jaar Hague 
Road Runners met een jubileumloop en 15 jaar Conditio 
met een sport- en speldag. Het waren momenten om lang 
van na te genieten. Vooraf kun je niet inschatten of zo’n 
avond met de jubileumloop gaat slagen en hoeveel leden 
er deelnemen, want sfeer maak je met elkaar. Iedereen had 
er zin in op deze jubileumavond zijn beste beentje voor te 
zetten. Het was een schot in de roos, mede dank zij alle 
vrijwilligers van het “2 april team”. Geweldig! 

Door:
Toon de Graauw
Voorzitter

Van de ledenadministratie
De indeling van lopers in categorieën leidt nog wel eens tot verwarring. Als lid van de HRR ben je 
automatisch lid van de Atletiekunie (niet meer afgekort als ‘KNAU’ maar nog wel Koninklijk). Die 
hanteert een indeling betreffende leeftijd, m/v en wedstrijdatleet/recreant. Zo komt men tot een 
indeling in categorieën. 

Afmeldingen:
James Lowe
Yvette van Wijk

Aanmeldingen:
Martine  Zoeteman
Nienke  Tolman
Mark  Lohmeijer
Abdurraouf  Abuagela
Auke de Jong
Hans  Martens
Floris  Heijnen
Felix  Heijnen
Laurens van Outheusden
Jeroen  Bos
Margriet  Kleipool
Barry  Goosen
Lineke  Bos
Inge  Roel
Thomas  Batavier
Loes  Hartzema-Campfens
René  Christ
Monique  Agthoven
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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

Jubileum 25 jaar HRR
Het jubileumjaar 2009 is al weer een eind op weg. Als jullie dit lezen is het mei 2009 en staan we aan de voor-
avond van de zomer 2009. The Hague Road Runners bestaat 25 jaar en voor velen van ons zijn de jaren voorbijge-
vlogen. Voor 15 man van het “eerste uur” lijkt begin 1984 niet eens zo ver terug.

Terug naar dit jubileumjaar 2009: Op donderdag 2 april trainden ruim 350 leden mee met de jubileumloop. 

Deze loop was nog maar het begin van een bruisend jubileumjaar, want er staat ons nog veel te wachten.
De jubileumcommissie is druk met de voorbereidingen bezig en het eerstvolgende wat op het programma staat is 
de familiedag op zondag 14 juni 2009. Familiedag, familiedag hoor ik leden denken? Ja, partners, kinderen, opa, 
oma, broers, zussen, iedereen is welkom op die dag van 12.00 tot 16.00 uur. 

Dan het grote feest op zaterdag 27 juni 2009.

Onze jaarlijkse barbecue staat dit jaar genoteerd op woensdag 26 augustus 2009. Na de schoolvakanties lekker 
bijpraten bij een jubileumbarbecue. We denken dus aan een uitgebreide barbecue maar hoe en wat dient nog nader 
te worden vastgesteld? Maar weer een jubileummoment om bij te zijn!

Onze vereniging laat dit jubileumjaar niet ongemerkt voorbij gaan. Vele pleziermomenten naast de wekelijkse trai-
ningen. Het succes van de komende pleziermomenten hangt mede van je aanwezigheid af: Kom je ook?

Ik wil iedereen ten slotte wijzen op de aangepaste, gemoderniseerde internetsite www.hagueroadrunners.nl
Neem de moeite om deze site wekelijks te bezoeken. Wij zullen de site voortdurend gebruiken om “het laatste 
nieuws” naar jullie te communiceren. 

En heb je nog een leuk idee? Laat het ons weten.

Door:  Nico Trotsenburg, Jubileumcommissie, HRR25jaar@hotmail.com

D
e leden van onze vereniging gingen daar op bezoek 
voor een tussendoor uitje met de mogelijkheid om 
te bewegen. Zo was er een gezellige route uitgezet 

voor een 5 km en een 10 km loop. Er waren mountain-
bikes beschikbaar. Er was een fitnessruimte en een zwem-
bad ter plaatse. Genoeg mogelijkheden om te kiezen.

Na een tocht van ruim 4 uur arriveerden zij en troffen de 
leden die met eigen vervoer waren gekomen. Al snel zat 
de totale groep aan de bar. Heerlijk te genieten van de 
rust, de gezelligheid en elkaar. Zo rond 20.00 uur werd er 
gezamenlijk gedineerd, het hotel had een heerlijk buffet 
voor ons klaar staan.
En tot in de kleine uurtjes werd er genoten van de bar, van 
de verhalen en de alcoholische drankjes.

De volgende ochtend wachtte, na een kortstondige duik 
in het zwembad, een heerlijk compleet ontbijt. En rond 
de middag dan eindelijk de loop door het prachtige bos 
achter het hotel. Na de start dacht iedereen even aan het 
behalen van een persoonlijk record. Maar dat was maar 
schijn. De eerste kilometers liepen naar beneden en dan 
vergeet je even dat je óók nog terug moet en dat ging 
weer berg op.   

Veel lopers liepen 5 km, anderen 10 km maar de sterk-
ste was Hilde. Ter voorbereiding op de marathon van 
Düsseldorf liep zij 3 keer het uitgezette parcours van 10 
km. Een geweldige prestatie en dat moet met die mara-
thon zeker goed komen.

Zaterdagavond dan het grote Winterbergfeest in de bar 
van het hotel. Met twee DJ’s en een bijzonder muziekpak-
ket. Ondanks het ontbreken van Meat Loaf, U2 en Robbie 
Williams werd er stevig gedanst, gezongen en gedronken. 
En dat Hilde de meeste danskracht had, zal jullie niet 
verbazen.

De volgende ochtend startte iedereen wat later hoewel 
het zwembad intensief werd gebruikt. En Ineke en Trudy 
hadden de handen vol aan de stijve spiertjes. Sommigen 
kozen voor een hot stone massage, ook lekker.

Na een korte wandeling, een mountainbiketocht of een 
bezoek aan Winterberg werd de trip afgesloten met een 
gezamenlijke lunch. Het zonnetje scheen heerlijk en ieder-
een kon terugzien op een geweldig weekend. Het gevoel 
van een tussendoor vakantie was bij iedereen aanwezig.

Ruim 60 leden naar Winterberg 
voor een tussendoor-vakantie.

Van de TC
HRR Loopkalender
De wedstrijd in Noordwijkerhout op 26 april was de laatste van zeven in het Zorg en Zekerheid cir-
cuit. Dit circuit leeft heel sterk binnen de Hague Road Runners. Gemiddeld per wedstrijd hebben 52 
Road Runners meegedaan. 

I
n het Z&Z eindklassement (deelname aan minimaal 5 wedstrijden) komen 40 Road Runners voor. Specifieke vermel-
ding verdient de categorie “Heren 20+ kort”: 9 van de eerste 12 zijn Hague Road Runners. Jonge wedstrijdlopers van 
Ed Zijl en de wedstrijdgroep gaan hier de onderlinge competitie met elkaar aan. Helaas dingt HRR niet mee in het 

Z&Z clubklassement. Hiervoor ontbreekt het ons aan dames die de lange afstand (per loop variërend van 15 km tot 21,1 
km) lopen. Volgend jaar gaan we ons best doen om dames mee te krijgen voor de lange afstand zodat we als club mee 
kunnen strijden in het Z&Z clubklassement.

Dit leidt eigenlijk automatisch tot de vraag welke loopjes nu eigenlijk populair zijn binnen onze vereniging....

Bron: wedstrijduitslagen op de website van de Hague Road Runners

Vanuit de Hague Road Runners zullen we bovenstaande wedstrijden zoveel mogelijk promoten en faciliteren. De wij-
ziging van de wedstrijddata van de 1 v/d 4 in 2009–2010 zal er hopelijk toe leiden dat de deelname ook voor dit echte 
HRR circuit toeneemt..

HRR Prestatiebeker en aanmoedigingsprijzen

Felicitaties aan de 3 MANNEN die tijdens de ALV van 20 april de prestatiebeker 2008 ontvangen hebben: Theo 
Timmermans in de categorie M45, Jacques Merx in M55, Jan Nieuwenburg in M65. De dames in alle categorieën en de 
heren van M35 en MSE hebben onvoldoende punten bij elkaar gelopen om in aanmerking te komen voor de beker. Dit 
betekent niet dat de bekergrens te hoog ligt. Dit betekent misschien dat onze toppers de verkeerde wedstrijden lopen, die 
niet meetellen voor de prestatiebeker. Maar de meest waarschijnlijke verklaring is dat de prestaties van de vereniging op 
dit moment gewoon niet van zo’n hoog niveau zijn.

Maar gelukkig hebben we aanstormend talent om hierin verandering aan te brengen. Saskia van Veen, nieuw lid 
sinds 2008, heeft een enorme progressie doorgemaakt van 25 minuten op de 5 km naar minder dan 22 minuten. We 
verwachten dat ze nog een grote groeipotentie heeft. Zij heeft hiervoor de aanmoedigingsprijs 2008 ontvangen. Bij de 
heren was de strijd om de aanmoedigingsprijs zomogelijk nog feller. Zeker 5 jongens hebben een geweldige progressie 
doorgemaakt en vormen een enthousiaste groep van aanstormend talent. Degene die er echter met kop en schouders 
bovenuit steekt is Erik van Heiningen. Aan het begin van 2008 stond Erik’s PR op de 5 km nog boven de 19 minuten en 
in december 2008 zette hij een tijd van minder dan 17 minuten neer.

Instroom vanuit de ZOT

Dit jaar mogen we weer ruim 45 lopers vanuit de ZOT verwelkomen als nieuwe HRR leden. De ZOT maakt zijn reputa-
tie als hofleverancier van nieuwe en jonge leden weer meer dan waar.

Door: Floris Kneefel
Voorzitter Technische Commissie

Met dank aan de organisatoren Henk Hoogeveen, Izaak 
Luteyn en Lisa Romijn. Met dank aan een aantal vrijwil-
ligers. En met dank aan Bob Rozenburg, eigenaar van dit 
gezellige hotel in het “hart van Winterberg”. Kijk eens op 
de site van het hotel www.hotelwinterberg.eu en over-

weeg eens een tussendoor vakantie op slechts 4 uur rijden 
van Den Haag. Het is de moeite waard.

Door:

Nico Trotsenburg

Vrijdag 17 april verzamelden lopers van de HRR zich op het Willem Rooyaardsplein. In afwachting 
van de bus die de groep zou brengen naar het mooie Winterberg. Daar waar je ’s winters heerlijk 
kunt skiën, langlaufen en wandelen. En in de zomerperiode is dit gebied bekend van het wandelen, 
het nordicwalken en mountainbiken. Een fantastisch gebied om dus zowel zomers als ’s winters te 
bezoeken. 

Wedstrijd

Aantal HRR 

deelnemers

(exclusief ZOT)

Opmerking

City Pier City 180

HRR Timetrial 114 Gemiddeld aantal deelnemers per time 

trial over de laatste 4 timetrials

HRR kerststrandloop 61

Zevenheuvelenloop 58

Zorg & Zekerheid circuit 52 Gemiddeld aantal deelnemers per 

wedstrijd over 7 wedstrijden

Leiden Marathon 48 Alle afstanden opgeteld

Culpepper beach run 46

Vlietloop 39

1 van de 4 34 Gemiddeld aantal deelnemers per 

wedstrijd 

1 van de 4 cross 18 Gemiddeld aantal deelnemers per 

wedstrijd
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Trainer Eric Walther:

'Running is sightseeing for the man in a hurry'
Dam tot Dam by night op het programma. Het trainings-
schema wordt daar op afgestemd en dat geldt ook voor 
de Zevenheuvelenloop in november. In zo’n schema zit-
ten wedstrijden van 10 km die ze als training lopen. De 
halve marathon is wel het maximum voor de groep. De 
trainer voegt eraan toe: ‘Een marathon is niks voor mij, 
misschien ooit.’

Wat betekent hardlopen voor jou?

Een poëtisch antwoord op de klassieke vraag: ‘Running 
is sightseeing for the man in a hurry.’ Hardlopen is leuk 
en sociaal volgens Eric, en onderdeel geworden van een 
manier om gezonder te leven. En bij HRR loop je lekker 
in de natuur en kruisen zelfs damherten en reeën je pad. 
Lekker lopen en presteren. Na een training voelen dat je 
wat hebt gedaan en om maar te zwijgen van de wedstrij-
den waarin je een pr loopt. ‘Toen ik op de 5 km 22:12 
liep, dat gevoel vergeet ik nooit meer.’

Eric houdt een website bij voor de loopgroep. Hij begon 
daarmee toen hij een paar jaar geleden geblesseerd was 
en daardoor verstoken bleef van nieuws. Niet zozeer de 
roddels miste hij, maar de nieuwtjes. Wat doet de groep, 
wie loopt wat en in welke tijd. Op de website is alles te 
lezen, zowel het sportieve als het sociale programma. 
Want gezelligheid, daar houden Eric en zijn groep van: 
etentjes, wandelingen, weekendjes weg…Op de vraag wat 
zijn uitdaging is voor de komende tijd komt een resoluut 
antwoord: ‘Ik ben bijna vader. Mijn uitdaging is het 
vaderschap en het trainerschap op een aangename wijze 
te combineren.’ 

Door:

Heleen Wagenaar

een stuk of tien. De groep kun je omschrijven als een 10-
kilometergroep met streeftijd tussen de 45 en 55 minuten. 
Ze lopen op maandag, donderdag en zaterdag. Voor een 
enthousiaste loper als Eric Walther geeft het geen belem-
meringen om drie keer per week training te geven: als 
loper was hij ook altijd present.

Hoe ziet jouw trainersstijl eruit?

Ík probeer een moderne trainer te zijn. We werken bij-
voorbeeld met Zoladz-zones en iedereen loopt met een 
hartslagmeter. Vijf keer per jaar doen we een Zoladz-test 
om het prestatievermogen vast te stellen en om te zien 
of de training is aangeslagen. Met trainen op hartslag en 
snelheid voorkom je dat je te hard traint. Aan de hand 
van de tests kun je ook verbeteringen waarnemen. Lopers 
gaan bewuster trainen met tempo en tijd, zodanig dat ze 
het ook vol kunnen houden.’ Afhankelijk van de geza-
menlijke vooruitzichten zit er variatie in de training. Af 
en toe lopen ze wat langere afstanden: als eerste staat de 

E
ric Walther traint bij de HRR sinds 2005. Hij begon 
bij de ZOT 5 kilometer bij Hellen den Dulk. Na de 
CPC heeft hij eerst eens goed om zich heen gekeken 

waarna de keus op de groep van Henk van Leeuwen viel. 
De loopgroep leek een prettige mix te bieden van interval 
en duurloop en Eric voelde zich daar op z’n gemak.

Wat dreef je om trainer te worden?

‘Trainer worden leek me interessant en ik ben toen samen 
met groepslid Robert Ficker de opleiding voor assistent-
trainer gaan doen. Het jaar daarna zijn we de TLG (cursus 
Trainer Loopgroepen) gaan doen, waar we vorig jaar 
voor zijn geslaagd’. Nu traint de 41-jarige trainer zijn 
eigen groep, de groep waar hij zelf liep. En dat geeft geen 
problemen voegt de trainer toe: ‘Ik ben geen strenge trai-
ner, maar ik hou wel van duidelijkheid. Ik werk met een 
schema zodat iedereen weet waar hij aan toe is. En men-
sen motiveren doe ik graag, ze helpen doelen te bereiken.’ 
Op papier telt de groep 22 lopers, meestal lopen ze met 

Geen hardloopvereniging zonder trainers. The Hague Roadrunners telt er een stuk of twintig. Het 
merendeel is al jaren verbonden aan de club en heeft door de jaren heen een eigen kijk op het hard-
lopen ontwikkeld. In deze rubriek komen verschillende trainers aan het woord over fit blijven, sche-
ma's, trainingstechnieken, voeding en wedstrijdvoorbereiding. Deze keer staat Eric Walther centraal.

De wedstrijden van Huub Redegeld.
Huub is een van onze snelle wegatleten en laat ons meelopen bij een paar snelle wedstrijden. 

City Pier City 5km zaterdag 14 maart 2009
Na lekker ingelopen te hebben met Jeroen Koot en mijn 
broer, gaan we rustig richting start. Vorig jaar was alles 
goed geregeld, maar dit jaar bleek de chip zinloos met 
al die kleine kinderen vóór je in het wedstrijdvak. Om 
twaalf  uur ging het kanon af en daar gingen wij. De start 
verliep rommelig. Ik moest een paar elleboogstoten uit-
delen omdat die kinderen stil bleven staan. Ineens liep ik 
daar op kop. Iedereen achter mij en dat voelde goed. De 
race begon echt toen we op de Grote Markt kwamen. Er 
werden groepjes gevormd. Ik liep met Erik van Heiningen 
vlak achter mij. Bij de 2 km liep er iemand voor mij, die 
terugviel en bij  mij aanhaakte. Helaas moest Erik toen 
lossen. Het tempo was hoog en voelde super lekker aan. 
Bij de 4 km aangekomen, vroeg die jongen achter mij 
hoe de finish lag. Ik zei als je de hoek omgaat is het nog 
600 meter. Dit was natuurlijk niet het geval: we gingen 
namelijk de bocht door en het was nog 400 meter. Hij 
zette net iets te vroeg aan, waardoor ik bij hem in de buurt 
kon blijven. Met nog 200 meter te gaan, passeerde ik hem 

Huub Redegeld is gestart

en zette een enorme eindsprint in. Hierdoor kwam ik op 
een tijd van 16:46 uit. Sinds tijden weer eens zo’n scherpe 
tijd. Resultaat: 7de. Dit was de eerste wedstrijd waarbij ik 
een doel had gesteld. Nu nog 3 wedstrijden de komende 
3 weken.

Z&Z Circuit Voorschotenloop 5km zondag 22 
maart 2009
Zondagmorgen hoor je de vogeltjes fluiten. Het is lekker 
weer, maar wel een strakke wind. ‘Een super parcours 
zoals altijd’, dachten wij van te voren. Maar nee, wat had 
de organisatie gedaan? Een gedeelte weggehaald en door-
getrokken door de woonwijk. Veel bochten, waardoor je 
veel snelheid verliest. Het startschot klonk en daar gingen 
wij met zijn allen richting station Voorschoten en terug 
richting Voorschoten 97, de voetbalclub. Na een goede 
start zat ik gelijk op de goede plek. Het tempo was erg 
hoog, dus  ik liet mij een beetje terug zakken. Vanwege de 
harde wind ging ik achter iemand te lopen. De samenwer-
king verliep goed. Bij 3 km vroeg ik wat de tussentijd was 
en hij zei 9 minuten en 45 seconden. Ik dacht bij mijzelf: 
‘zo dan ik heb nog nooit zo’n snelle 3 gelopen’. Bij het 
laatste stuk met al die bochten liet ik hem lopen, omdat 
hij snel in de bochten was. Ik kon het tempo net niet bij 
houden. Bij het lange rechte stuk kon ik de finish zien. 
Ik haalde nog iemand bij en die heb ik 1 seconde achter 
mij weten te houden door een goede sprint. Ik kwam 
uiteindelijk op een tijd van 16:49 uit. Weer erg tevreden 
met dit resultaat, waarmee ik opklom naar de 3de plek in 
het klassement.

Door:

Huub Redegeld, HRR Racing Team

Conditio wordt 15 jaar
Op 21 april hebben de leden van Conditio het 15-jarig bestaan gevierd. De feestdag begon met een 
speciale training die voerde langs markante bezienswaardigheden. Deze bezienswaardigheden als 
een standbeeld, brug, kunstwerk etc. moest je goed onthouden. Dit in verband met een spel waar 
dezelfde bezienswaardigheden op de foto stonden. Ik kom later in het artikel terug op het spel.

Eric Walther met dochter

N
a de training en het gebruikelijke kopje koffie 

begon het feestprogramma. Speciaal voor de gele-

genheid was er een heerlijke feesttaart. Het weer 

trakteerde Conditio op een hele mooie dag. Hierdoor zat 

de feeststemming er gelijk heel goed in. Toon hield een 

hele mooie toespraak over 

Conditio. Hierbij werden 

enkele mensen in het zon-

netje gezet, waaronder 

Jean Beeren. Als blijk van 

waardering vanuit de club 

voor Jeans inzet over-

handigde Toon een mooi 

cadeau. Daarna begonnen 

de activiteiten met aller-

eerst een bingo. Sonja 

had een heel mooi ver-

haal over Conditio waarin 

cijfers waren verwerkt. Deze cijfers moest je afstrepen. 

Naarmate het verhaal vorderde werd het steeds stiller en 

de spanning steeg. Wie zou er bingo hebben??? Na het 

noemen van het getal 20 riepen bijna iedereen ÂBINGOÊ 

De hilariteit was enorm. Hoe kan het zijn dat zoveel 

mensen tegelijk bingo hadden? Ik hou het maar op een 

toevalstreffer. 

Na de buitenlunch startte het fotospel met de formatie van 

teams van drie personen. 

Er waren twee categorie-

en teams, namelijk wan-

delaars en lopers. Van 

de bezienswaardigheden 

waren fotoÊs gemaakt, 

die correspondeerden 

met een lijst nummers. 

Elk team moest uitzoe-

ken welke foto hoorde bij 

welk nummer. Al heel snel stonden alle teams om de foto-

tafel heen zoekend naar de juiste punten. Je had ongeveer 

anderhalf uur de tijd om de fotoÊs te plaatsen bij de juiste 

punten. Sommige fotoÊs waren heel makkelijk te plaatsen. 

Maar andere fotoÊs waren heel moeilijk te plaatsen. Maar 

dat maakte het spel spannend. Toen de zoektijd om was 

moest elk team zijn lijst inleveren bij de jury. Voor de 

teams die eerste, tweede en derde waren geworden in hun 

categorie waren er mooie prijzen: een mooie koffiebeker 

met daarop ÂHRR � Conditio 15 jaar 1 april 2009Ê 

Na de prijsuitreiking werd het feest afgesloten met een 

borrel. Via deze weg wil ik, namens alle deelnemers, de 

organisatie heel hartelijk danken voor het leuke feest. En 

nu op naar 20 jaar Conditio.

Door:  Peter Barnard

Het zoeken van de juiste foto’s 

en nummers

Bingo
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Baby groep
Het afgelopen loopseizoen werden in de groep van Ed 8 baby's geboren. De baby boom werd eigen-
lijk ingezet door Astrid Blankendael die najaar 2007 met Eva het spits afbeet. 

Vierde 1 van de 4
Zondag 29 maart was de beurt aan Sparta om de 1 van de 4 in goede banen te leiden. De laatste in de 
rij: aan het eind van de ochtend waren de winnaars bekend. Heleen Wagenaar doet verslag.

E
d Zijl staat altijd garant voor aanwas van jong talent. 
Dit nieuwste jonge talentenprogramma is een groot 
succes. De zuigelingen worden voorbereid op het 

echte werk in de groep van Ed. Ze worden gescout op 
hun looptalenten. Voorlopig liggen of kruipen de meesten 
nog, maar je kunt er niet snel genoeg bij zijn. Niet zo 
snel bleven de kersverse ouders. Hun conditie nam over 
het algemeen bij de geboorte af. Voor de moeders is dit 
begrijpelijk na hun bevalling, maar ook de vaders lasten 
veelal een bevallings-trainingsverlof in. Gelukkig kon je 
je bij de herstart aan andere vermoeide kersverse ouders 
optrekken. 
De gesprekken tijdens en na de training gingen steeds 
meer over zwanger zijn en belangrijke baby zaken. De 
afgelopen maanden hoorden we zo ongeveer maandelijks 
dat er een baby op komst was.  Als Ed aankondigde dat 
iemand wat wilde vertellen, begon de groep al vanzelf 
te applaudisseren. Er werd in en om de kleedkamer druk 
gespeculeerd wie er zwanger zouden zijn. Birgit had 
het heel druk met het regelen van de babycadeau’s en 
kraamvisites. Op een gegeven moment bleek dit bijna 
een dagtaak te worden en besteedde ze het aan diverse 
groepsgenoten uit. Het geld vloog onze portemonnees 
uit voor alle kraamcadeau’s. We kwamen kilo’s aan van 
beschuit met muisjes, babyborrels en kraamvisites. Elke 2 
maanden was er wel een babyshow op de club. 
Bij het Zorg en Zekerheid circuit werden opvallend veel 
kinderwagens gesignaleerd. Sommige groepsgenoten ont-
popten zich als oppas voor de baby’s tijdens de Z&Z 
loopjes. Ouders van baby’s vormen inmiddels een  accent 
in de demografische opbouw van de groep van Ed. Ouders 

van jonge, puberende en oudere kinderen zijn er ook. 
Kinderen die zelf bij hun moeder of vader in de groep van 
Ed hebben gelopen, zoals Eric van Heiningen en Stefan 
Claessens en die inmiddels doorgegroeid zijn naar het 
racing team. Kinderen die nog steeds in onze groep lopen 
zoals Tobijn, de dochter van Toon de Graauw. 
Er zijn ook veel stellen in de groep. Dit heeft bij geboor-
ten regelmatig zijn weerslag op de frequentie van training. 
Pa komt bijvoorbeeld maandag en ma op woensdag. Pa 
en ma trainen nauwelijks meer samen. Nieuwe groeps-
leden hebben dan ook pas na een tijdje door wie bij wie 
hoort. Hierdoor kwamen wel eens persoonswisselingen 
voor. Eerlijk gezegd is het ook lastig om overzicht te hou-
den op wie een baby heeft gekregen. Vandaar nog even 
de lopers van Ed met hun baby’s op een rijtje. We wensen 
alle baby’s een leuke tijd toe.
Baby Ouder in groep van Ed Geboortedatum
Tijn Hester van Leeuwen 30 Juni 2008
Marieken Martijn Roseboom 22 augustus 2008
Louise Sandra van den Berg
 Leo van Geest 29 september 2008
Tyler Sylvia Impal 13 oktober 2008
Roos Max Blezer 4 januari 2009
Skip Yvonne Telgen en 
 Roché Silvius 25 december 2008
Thibault Simonette Lentze en 
 Sigmund Mulder 26 maart 2009
Bente Femke van Donselaar 4 mei 2009

Door: 
Sandra van den Berg

Bente

Roos
Marieken

Louise

Skip

Thybault

Tijn

Tyler

V
roeg in de ochtend - zo leek het - toog ik op de fiets 
naar het Zuiderpark. Door een stille stad die nog 
sliep of langzaam aan het ontwaken was. Die nacht 

was de zomertijd ingegaan en dan is het de volgende dag 
snel laat. Als je dan aan de Sparta 1 van de 4 meedoet, die 
vroeg begint, lijkt het heel vroeg op zo’n ochtend.

Het startschot viel en een paar honderd deelnemers gingen 
er van door: de 5 km-lopers deden twee rondjes en de 10 
km-lopers zagen er vier tegemoet. Het weer was goed en 
alles liep lekker. De start was op de atletiekbaan in het 
Zuiderpark en de rest van de ronde liep door een deel 
van het park. Aan het eind van een rondje ging je via de 
atletiekbaan naar het volgende rondje. Op de baan stonden 
mensen die je af en toe aanmoedigden, dat was prettig.

De eerste twee rondjes gingen snel, een tempo dat ik niet 
vol kon houden. Dat was ongeveer 14 minuten per ronde. 
Ik had een haas gevonden en daar liep ik lekker achteraan. 
De haas werd onderweg flink aangemoedigd wat hem har-
der deed rennen. Maar helaas kapte mijn haas er na 5 kilo-
meter mee en moest ik op eigen kracht door. Daarna ben 
ik iets langzamer gaan lopen, dat ging vanzelf. Hoewel. ik 
kon een aardige snelheid houden, voor mijn doen dan. Bij 
de overgang van ronde drie naar vier moest ik goed oplet-
ten, want daar heb ik - toen ik de vorige keer daar liep 
- een foutje gemaakt. Ik ging namelijk de baan naar de 
finish op in plaats van de baan af voor ronde vier. Ik hoor-

de toen de spreekstalmeester juichen; ‘Heleen Wagenaar 
45 minuten, een mooie tijd’.  Ik dacht: ‘Doorlopen, dit 
hoor ik van mijn leven nooit meer’. In de kantine aange-
komen, heb ik me toen laten diskwalificeren. 

Deze keer heb ik geen domme fouten gemaakt en kwam 

ik na 58:40 over de streep. Dat is een tijd waar ik blij mee 
was. Opvallend aan deze wedstrijd zijn de loodzware 400 
meters die je tot slot over de atletiekbaan loopt. Wat kan 
zo’n baan lang zijn!

Prijsuitreiking

Na een uur wachten was het zo ver: de prijsuitreiking van 
het hele circuit van de Hardloopwinkel 1 van de 4. Als 
eerste winnende Roadrunner kon Izaak Luteijn het podi-
um beklimmen: hij werd 6e in de categorie M55. Naast 
hem kwam Paul Slijpen te staan op nummer 5. Herman 
van der Stijl zegevierde op de eerste plaats bij de M55-ers. 

Theo Timmermans eindigde als 2e in categorie M45. In 
de clubresultaten kregen The Hague Roadrunners de 3e 
plaats. Haag Atletiek en AV Sparta werden respectievelijk 
1e en 2e. De Koplopers moesten met de laatste plaats 
genoegen nemen.

Door:
Heleen Wagenaar

„Heleen Wagenaar op weg naar de baan‰

Herman van der Stijl

Theo Timmermans
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R
ichtingsgevoel heb ik nooit gehad. Twee bochten en 

ik weet al niet meer welke kant ik opga. Kaartlezen 

is ook niets voor mij. Als ik de weg moet aangeven 

terwijl mijn partner rijdt, leidt dat gegarandeerd tot hevige 

onderlinge irritaties. Omgekeerd gaat veel beter. Marga 

heeft namelijk wél richtinggevoel. Ze leest ook veel beter 

kaart dan ik. 

Of het door dat slechte richtinggevoel komt, weet ik niet. 

Feit is dat ik in mijn eentje altijd „veilige‰ routes liep. 

Rondjes die ik kende, zonder risico om de verkeerde rich-

ting te kiezen, wat met vrijwel 100% zekerheid gebeurde 

als ik op mijn eigen gevoel afging, met verdwalen en 

slecht humeur als resultaat. 

Lopen bij de Roadrunners was voor mij dan ook een 

regelrechte verrassing. Wat ik in mijn eentje nooit 

deed, mag ik nu in groepsverband twee of drie keer per 

week doen. Kriskras door Meijendel, door de duinen, 

langs het strand, door Wassenaar (Landgoederenroute, 

Kerstbomenroute), Clingendael, het Haagsche Bos, 

Scheveningen, de Horsten, naar de Wassenaarse Slag, 

langs Duinrell, teveel om op te noemen. Luilekkerland 

zonder te verdwalen, als ik de loper voor me maar niet uit 

het oog verlies. In het begin was ik daar wel bang voor. 

Wat, als ik niet snel genoeg was of niet voldoende con-

ditie had om tot het eind te kunnen blijven volgen? Maar 

dáár voorziet de loopetiquette van de Roadrunners in. Wie 

achterblijft, hoeft zich geen zorgen te maken. Op gezette 

tijden of op afgesproken punten laat Ben de stofzuiger 

even draaien en dan komt iedereen in de virtuele stofzak 

snel weer samen. Een prima systeem, dat iedere loper in 

staat stelt om tot op grote hoogte zijn of haar eigen plan 

trekken, afhankelijk van de conditie en de zin van de dag. 

Voor de groep uit racen, met de grote groep meerennen 

of achter de groep aan hobbelen, alles mag en kan. Het 

sociale aspect telt zwaar. Een feest, vergeleken met vaste 

rondjes die ik in mijn eentje liep. 

Altijd op anderen vertrouwen heeft voor- en nadelen. 

Voordeel is dat ik kan lopen met mijn „verstand-op-nul‰. 

Mijn gedachten mogen gaan waarheen ze willen. Nadeel 

is dat ik zo nooit leer hoe een bepaalde route nu precies 

gaat. Ook nadat ik een rondje tien keer heb gelopen, weet 

ik nog steeds niet welke kant ik bij een bepaalde splitsing 

op moet. Daar wilde ik wel eens een keer verandering in 

brengen. Ik wilde ook wel eens zelfstandig mijn weg kun-

nen vinden. Een beeld in mijn hoofd krijgen van de kaart 

van Meijendel, bijvoorbeeld. Nu heb ik met kaarten altijd 

moeite gehad. Ik kijk ernaar, probeer het in mijn hoofd 

te prenten maar zodra ik op weg ben en de eerste bocht 

omga, gaat het mis. De kaart in mijn hoofd draait niet mee 

en als ik moet aangeven waar de zee is wijs ik steevast 

richting Rotterdam of Utrecht. Merkwaardig eigenlijk, 

want met het manipuleren van een kubus in mijn hoofd 

(ruimtelijke wiskunde) had ik vroeger weer geen enkele 

moeite. Aanwijzingen onthoud ik ook nooit goed, zo mag 

ik links en rechts graag verwisselen. 

Maar, er is hoop voor mensen zoals ik. Op internet zijn 

inmiddels websites waarop een hardloper de routes die hij 

heeft gelopen of wil gaan lopen, kan uitzetten. Nadat ik 

dat één keer gedaan had op de site www.gmap-pedome-

ter.com heb ik nooit de behoefte gevoeld om een andere 

site te proberen. Of andere sites slechter, net zo goed of 

beter zijn, weet ik dan ook niet. Voor mij was dit Google-

product goed genoeg. Een gebruiksaanwijzing heb je 

eigenlijk niet nodig. Als je gewoon begint en wat uitpro-

beert gaat het eigenlijk vanzelf. Inzoomen en uitzoomen, 

kijken naar de kaart (in mapview) of naar het landschap 

zelf (in „hybrid-view‰), het gaat allemaal zoals we dat 

inmiddels van Google Earth of Google Maps (http://maps.

google.nl/) gewend zijn. Die optie „hybrid-view‰ maakt 

mogelijk wat met behulp van een gewone kaart niet kan: 

het uitzetten van routes door gebieden die op de kaart 

„blanco‰ zijn. Meijendel is daarvan een goed voorbeeld, 

de inmiddels verharde wandel- en fietspaden ontbreken 

vrijwel allemaal, om over de kleinere paadjes dwars 

door het terrein, waar Ben ons tijdens trainingen zo graag 

doorheen voert, maar te zwijgen. Dankzij de luchtfotoÊs 

en de mogelijkheid om in te zoomen is het mogelijk om 

bijna ieder traject achter je computer na te lopen en vast 

te leggen. Alleen waar het bladerdak op de dagen, waarop 

de luchtfotoÊs zijn gemaakt, erg dicht was, levert dat soms 

wat problemen op. Voor de grote lijn maakt dat echter 

niet veel uit en de gelopen afstanden veranderen niet 

noemenswaardig.

Handig is dat de routes, die je uitzet, eenvoudig kun-

nen worden opgeslagen. Het enige wat nodig is om 

ze opnieuw te bekijken is de URL, bijvoorbeeld www.

gmap-pedometer.com/?r=1406202 (voor een rondje 

„Ganzenhoek‰ van 17,3 km). In die URL verandert 

bovendien per route alleen het nummer aan het eind, je 

hoeft dus eigenlijk alleen dat nummer te kennen om een 

route terug te kunnen vinden of aan iemand anders door 

te geven.

Een tijdlang heb ik regelmatig de routes die ik liep, meest-

al tijdens trainingen met de groep van Ben, opgeslagen. 

Dat deed ik omdat ik dat leuk vond, omdat ik nieuwsgie-

rig was naar de afstanden die we tijdens een training zoal 

aflegden én omdat ik hoopte zo een beter beeld van de 

In de sprookjes van toen gebruikte Klein Duimpje kiezelsteentjes en broodkruimels om de weg te 
kunnen terugvinden. Tegenwoordig hebben we GPS: een modern sprookje.

Lopen met GPS

Screenshot van „strandrondje 2‰ dat de kaart van het gebied weergeeft (optie „map‰). Hierop is goed te zien hoe „leeg‰ 

dit gebied is: verharde wandel- en fietsenpaden zijn niet weergegeven. 

Beeld vanuit de lucht (“hybrid-view”) dat gebruikt kan 

worden om gelopen routes in kaart te brengen, waarbij 

inzoomen (foto 3) helpt om kleine paadjes te kunnen 

volgen.

Vervolg op pag 8
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Loopdwalen

A
ls webmaster ben ik met alle wensen en ideeën 
aan de slag gegaan en ben tot deze website geko-
men. Het live-gaan is natuurlijk altijd een span-

nend moment; hoe wordt de website ontvangen door de 
clubgenoten? Het was erg leuk om te merken dat jullie 
over het algemeen erg positief zijn. De doelstelling om de 
website op te pimpen en toegankelijker te maken lijkt dus 
wel gehaald. Wat is er in grote lijnen veranderd?

1. Het complete menu  is van de linkerkant naar boven   
 verplaatst. 
2. Hiervoor is links een snelmenu in de plaatst geko-
 men. De meest gebruikte pagina’s zijn hier direct
 bereikbaar.
3. Er is een gastenboek aangemaakt. Iedereen kan hier   
 en bericht achter laten.
4. Buienradar is direct op de voorpagina te zien. Wil je   
 meer weten dan kun je doorklikken.
5. Duidelijke links voor niet-leden naar pagina’s waar   
 men informatie kan krijgen om lid te worden en om   
 contact te maken met de vereniging.
6. Het medisch team en het bestuur hebben een eigen   
 pagina gekregen.

Zelf heb ik nog wel wat ideeën om de website uit te 
breiden. Denk bijvoorbeeld aan een overzicht van alle 
commissies met contactpersoon.  Of wat denk je van een 
pagina voor alle vrijwilligers? Wat kan iemand als vrijwil-
liger binnen de vereniging doen?
Maar voordat we de website verder uitbouwen, ben ik 
benieuwd naar jullie ideeën. Hoe denk jij dat we de web-
site interessanter kunnen maken voor leden en geïnteres-
seerden? Kijk eens naar je ‘eigen pagina’  op de website 
om te controleren of het helemaal juist is wat  er staat. En 
klik naast de eigen pagina ook vooral door de rest van de 
website. En laat mij weten hoe we het nog beter kunnen 
maken. Het is onze website en laten we er dus met z’n 
allen wat moois van maken!

Door:

Peter Wisse
Webmaster

N
atuurlijk train je hier voor het grotere doel nl. zo 
hard mogelijk wedstrijden lopen maar eigenlijk 
draait het om dit gevoel en zijn die wedstrijden toch 

maar bijzaak. Het gekke is dat als ik van huis uit ga lopen, 
ik iedere keer weer moet bedenken welke route ik voor 
de broodnodige afwisseling eens ga nemen. Maar in de 
natuur, of dat nu Meijendel, Clingendael, het Haagse Bos 
of een bos of park elders is, gaat het nooit vervelen. Ieder 
pad is bekend en het strand blijft het strand. De kuilen, 
wortels, omgevallen bomen of laaghangende takken kun-
nen je niet meer verrassen en toch is de beleving iedere 
keer weer nieuw en fris.

Ik loop en geniet. Het is eindelijk voorjaar, het zonnetje 
schijnt, de temperatuur dik boven de 20 graden en ik kijk 

uit over een Zwitsers-Italiaans bergmeer. Een paar dagen 
eerder heeft ene Karst T. zijn Suzuki tegen een gedenk-
teken geparkeerd en daarmee een hoop ellende, verdriet 
en afschuw opgewekt. Was ie maar gaan hardlopen denk 
ik dan.
Zoals alle duursporters weten heeft lichamelijke inspan-
ning ook een gevoel van geestelijke ontspanning tot 
gevolg met als gevolg dat je eventuele (privé-)problemen 
wat rationeler kan bezien met als gevolg dat je minder 
snel geneigd bent met je auto in volle vaart op een menig-
te in te rijden. (ge)Volgt u me nog?

Er zijn maar weinig hardlopers die chagrijnig hun hobby 
beoefenen. Ze begroeten elkaar in het algemeen met 
een (glim)lach in het langslopen, een teken dat beiden 

De nieuwe HRR-site klaar voor meer vernieuwing!

Voorjaarsgenieten. Ik loop en geniet. Het is eindelijk voorjaar, het zonnetje schijnt, de temperatuur 
neemt zomerse waarden aan en ik raas over de heuvels in Meijendel. Wie doet me wat! Fris groen in 
ontelbare tinten om me heen, bloemetje langs de paden en konijntjes die net zo blij in het rond hup-
pelen als ik. 

Wat vind jij van de nieuwe website? Sinds 2 april heeft de HRR een nieuwe website. Met meer infor-
matie en een vernieuwde vormgeving. Want de website is ook het digitale visitekaartje van onze 
club. 

Kijk ook eens 

op onze website:

www.hagueroadrunners.nl

weten hoe fijn het is hiermee bezig te kunnen zijn. Dit in 
tegenstelling tot de gemiddelde (amateur)voetballer. Als je 
een middag langs de lijn gaat staan bij doorsnee voetbal-
potjes wordt je vocabulaire in rap tempo met behoorlijk 
agressieve taal aangevuld. Om nog even op K.T. terug 
te komen, wat hij eigenlijk nodig had was gewoon een 
gezellige hardloopclub (zoals de HRR)!

Ik loop en geniet even niet. Wellicht heeft iedere loper 
wel eens zo’n moment. Dat is (in mijn geval) als een los-
lopende hond zich weinig tot niets meer van z’n bal, tak, 
omgeving en vooral ook eigenaar aantrekt en jou als een 
bewegend doelwit ziet dat zo snel mogelijk uitgeschakeld 
moet worden. Nu ben ik een dierenvriend maar ik vind 
het nogal irritant keer op keer door honden achtervolgd 
of besprongen te worden. En dit gebeurt dus regelmatig, 
lopend in Clingendael of Haagse Bos. Niet eens de reactie 
cq. het instinct van de hond irriteert me als wel de opstel-
ling en reactie van de eigenaar. “Hij doet niks, hoor”... 
Vooral dat ‘hoor’ er achteraan, ggrrrrrr! Ik stel me zo voor 
dat de eerstvolgende opmerking nadat hondlief een kuit, 
hamstring of strot in tweeën heeft gebeten een stomver-
baasd “dat doet ie anders nooit(,hoor)...?” is. Maar genoeg 
over dit soort kleine irritaties, ik loop door en geniet...

Inmiddels zindert het binnen de club ook weer van acti-
viteiten om van te gaan genieten. De Royal Ten is aan-
staande, jubileumfeest en familiedag staan in juni gepland. 
Barbeknoeien kan weer in augustus. Kortom, vele vrijwil-
ligers zijn nodig om dit alles weer in goede banen te 

leiden. Dus schroom niet te reageren als hiervoor om 
hulp gevraagd wordt! Tenslotte dankt iedere club haar 
bestaan aan de welwillende vrijwilligers in de gelederen. 
Tot dwaals!

Door:

DWALER
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Op naar het baanseizoen 2009
In de winter tref je elkaar natuurlijk altijd op de weg, maar als de klok vooruit gaat, wordt alles 
anders. Als dit gebeurt dan trekken we de duinen in, heerlijk over de houtpaden. Opeens lijkt alles 
weer mooier doordat het eindelijk langer licht blijft. Een opleving in de kleedkamer, want het is 
drukker dan in de winter. Van de vele wedstrijden, die op de weg worden gelopen, blijft altijd die 
eeuwige discussie of de afstand nu wel of niet klopt. Is de tijd beter dan is het parkoers te kort, is de 
tijd langzamer, dan is het uiteraard te lang.

O
ver het algemeen zijn de 1 van de 4 lopen redelijk 
betrouwbaar, al jaren hetzelfde traject, wat veel 
mensen ook wel verveelt. Op de Zorg & Zekerheid-

wedstrijden lijkt het af toe of de duimstok last heeft van 
de warmte, nameten op Google Earth, nafietsen of een 
vraag aan de organisatie levert in de praktijk meestal 
verschillende antwoorden op. Toch is dat jammer, want 
op zich is het Zorg & Zekerheid Circuit leuk en uitdagend 
te noemen. Het niveau is altijd wel redelijk en stijgt toch 
ver boven een gewone trimloop uit. Het is dan ook niet te 
begrijpen waarom men niet wat serieuzer met de afstan-
den omgaat en zorgt dat het redelijk klopt. Zo moeilijk is 
het niet: 1 keer ijken van je meetwiel en het parkoers goed 
uitrijden en je weet hoe het zit. Het zal dan in de praktijk 
wel eens een paar meter afwijken, maar geen 200 meter te 
kort of te lang zijn. Daarom is het bij de Zorg & Zekerheid 
meer van belang de plaats die je behaalt, dan de tijd die je 
er loopt. Als je daar naar kijkt, vallen toch wel wat bijzon-
dere dingen op, die haaks op sommige uitspraken staan 
die op deze vereniging worden geroepen.

Ik zie in de klasse tot 20 jaar dat Huub Redegeld op een 
2e plek overall is geëindigd. Mooie prestatie en er zit nog 
groei bij hem in dus volgend jaar misschien wel de eerste 
plek. Daarbij is het ook zo dat bij de eerste 20 finishers in 
deze categorie 11 HRR-leden zitten. In de wandelgangen 
hoor ik altijd dat onze club vergrijsd, dat zal dan mis-
schien wel zo zijn, zeker bij de trainers zie ik wel wat 

oudere, maar in deze klasse niet. Wanneer bij de eerste 20 
er 11-HRR leden zijn, denk ik dat we genoeg aanstormend 
talent op onze vereniging hebben. Dat is ook precies het 
beeld van het Racing Team, daar zitten op dit moment 
bijna 90% jonge atleten in. Heel veel jonge lopers die al 
aardig uit de voeten kunnen, maar nog heel veel moeten 
en kunnen leren. Zij kennen hun eigen krachten nog niet 
en kunnen daar ook nog niet zo goed mee omgaan. Af en 
toe smijten ze ermee of zijn ze juist te voorzichtig.

Daarom gaan wij ook weer volop baanwedstrijden doen. 
De voordelen zijn legio, om te beginnen weet je zeker 
dat je de goede afstand loopt. Als een wekker tikken de 
rondes weg, in de tijd waarvan je bijna zeker weet dat die 
tegen je ultieme snelheid ligt. Strak lopend in het treintje, 
of juist daarvoor blijven. Af en toe moet je eraf en kom je 
later binnen. Geeft helemaal niets, want binnen de kortste 
keren krijg je een herkansing op de volgende baanwed-
strijd. Een welkome afwisseling, duinen en dan weer een 
prachtige baan zonder hobbels. Daar zijn wij de komende 
tijd te vinden.

Door: 

Marcel den Dulk
The Hague Racing Team

Apetrots, Beretrots,...........
.........Supertrots,
Zo voelde ik mij, toen mijn zoon Erik tijdens de A.L.V. de aanmoedigingsbeker ontving.
Op het moment dat Floris vertelde dat de keuze moeilijk was geweest. Maar dat de keuze op 
Erik was gevallen omdat hij een van de meest talentvolle jonge loper was van de club.
Toen werd er gefluisterd: dat talent heeft hij van zijn moeder!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja, en dan springen er toch even een paar tranen in je ogen...................

Door:
Annie van Heiningen
Een supertrotse moeder

omgeving te ontwikkelen. En dat heeft gewerkt. Na een 

tijdje heb ik het aangedurfd om op een mooie zondagmid-

dag in december in mijn eentje vanaf het clubhuis een 

rondje langs de boerderij en een stuk over het strand te 

lopen (strandrondje 2 in de tabel). Helemaal alleen, hele-

maal zoals gepland en helemaal zonder te verdwalen. Ik 

was trots op mezelf!

Het kwam regelmatig voor dat we in onze groep van 

mening verschilden over de afstanden die we liepen. Gek 

genoeg waren de afwijkingen op de kortere afstanden 

het grootst. Het schattend vermogen van Ben verdiend 

hierbij speciale vermelding. Moesten we 400 meter sprin-

ten „vanaf die paal tot aan de eerste kruising voorbij de 

bocht‰. Kwamen we na 3 minuten met de tong op onze 

schoenen en een hartslag van boven de 170 aan op een 

punt waar we die kruising in de verte konden zien liggen! 

Vierhonderd meter, jaja. Over BenÊs schatting van de 100 

en 200 meter zwijg ik verder, maar ik geef toe dat zijn 

schatting van lange afstanden vaak behoorlijk goed is. 

Na de training zette ik een gelopen route of afstand 

soms uit en dan stuurde ik het resultaat in een mailtje 

met als onderwerp „pedometer‰ (=stappenteller) naar de 

andere lopers. Dat „pedometer‰ (Latijns voor „stappen-

teller‰) veranderde ik overigens, nadat iemand aanstoot 

aan „pedo‰ had genomen, in het neutralere „routes‰. Na 

verloop van tijd voegde ik bij die mailtjes af toe een ook 

nog een pdf met alle (aanklikbare) routes, inclusief plaat-

jes van screenshots. Willem klaagde dat zijn computer 

vastliep toen hij vanuit de pdf op een link klikte, maar 

alle andere reacties waren positief. Onlangs kreeg ik zelfs 

het verzoek om een stukje voor de Hot Road Review te 

schrijven en dat is dan ook dat reden dat u nu dit stukje 

aan het lezen bent. Kennelijk is er ook buiten mijn eigen 

loopgroep wel belangstelling voor die routes.

Daarom heb ik in de tabel „ROADRUNNERROUTES‰ 

de nummers van de verschillende routes die ik tot nu toe 

heb uitgezet weergegeven, met enige toelichting (route-

naam, datum, afstand, soort training e.d.). Sommige van 

die namen zijn binnen de club (of alleen binnen de groep 

van Ben?) een begrip, zoals bijvoorbeeld „een rondje 

Koningin‰. Als u zoÊn route wilt bekijken hoeft u alleen 

het betreffende nummer uit de tabel achter „www.gmap-

pedometer.com/?r=‰ in te vullen in uw browser. Als u die 

route dan vervolgens aan uw favorieten toevoegt, hoeft u 

daarna voor iedere andere route alleen nog maar het cijfer 

te veranderen. Wie zichzelf alle typewerk wil besparen 

kan ook naar de website van Roadrunners gaan. Die hebt 

u immers allemaal onder uw favorieten staan. Ga naar 

die site (www.hagueroadrunners.nl), klik daar door naar 

training/routes en u opent met een simpele klik de route 

van uw keuze (of ga rechtstreeks naar www.hagueroad-

runners.nl/routes.htm). 

Nog mooier zou het zijn als het aantal op deze wijze 

vastgelegde routes verder wordt uitgebreid. U kunt daar 

aan bijdragen, door uw eigen favoriete route, desgewenst 

met enthousiaste beschrijving of verslag, aan de lijst toe te 

voegen. Dan kunnen ook anderen van uw route genieten. 

Veel succes! 

Door: Peter Groot

Vervolg van  pag 6
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‘Und jetzt geht’s los!’ denk ik bij mijzelf als het startschot 
klinkt. Slechts 5.000 man / vrouw passeren de startlijn, 
een kwartier later gevolgd door nog eens 5.000 lopers die 
in estafettevorm meedoen. Het is half tien ‘s ochtends en 
ondanks het tijdstip staat er veel publiek aan de kant. In 
Duitsland begint de reguliere werkdag ook tussen 7 en 8, 
dus heel vreemd is het niet.

Mijn lichaam voelt goed, mijn hoofd minder. De flin-
ke verkoudheid van twee weken geleden blokkeert nog 
steeds mijn luchtwegen. Flink slikken in het begin, lang-
zaam zakken de proppen weg. Ik baan mij een weg door 
de lopers met een rustiger tempo. ‘Opschieten moet ik, 
tempo omhoog, gelijk in het goede tempo komen om 
de beoogde 3.45 uur te lopen’. Het polsbandje met de 
tijden die ik gisteren heb gekregen, gaat uit van een strak 
gelopen schema. Ik ga ervan uit dat ik de tweede helft 
verval heb, dus liever pak ik tijd als het kan. Een man 
kijkt me boos aan als ik hem wil inhalen. Mijn Duits is 
niet goed genoeg om ad rem te reageren, dus ik slik mijn 
commentaar in. 

Mijn nieuwe drankgordel zit niet lekker. Het is toch te 
groot en draait voortdurend. Verdorie. Gek genoeg zie ik 
bijna niemand verder met een drankgordel lopen. Ik kom 
er bij de tweede verversingspost al snel achter waarom: er 
is meer dan genoeg, je hoeft niet te dringen of te stoppen 
en de posten zijn niet iedere 5, maar bijna iedere 3 kilo-

meter neergezet. Zelfs in banaan en gel (vanaf 20 km) is 
voorzien. Halverwege geef ik al mijn flesjes dan ook af.

De eerste vijf kilometer zit er op. Heel goed: 40 seconden 
voor op het schema. We maken een lus en even later 
schieten we de brug op, de Rijn over. Net Rotterdam, 
bedenk ik, maar dan minder steil. Aan de andere kant van 
de brug zie ik de eerste ‘Einradfahrer’ aankomen: ik wist 
niet wat ik las toen ik dat voor het eerst vermeld zag staan. 
Wie gaat er nu op een circusfietsje het marathonparcours 
afleggen?! Pijnlijk lijkt het me ook en dat wordt direct 
bevestigd door een grote kerel die bergop rijdt en verlich-
ting zoekt door zich even van het zadel op te lichten. 

Het weer is goed: niet te warm, zoals de dag ervoor, niet 
te koud en weinig wind. Voor het publiek zal het anders 
zijn, maar die houden zich warm met veel muziek (kan 
Rotterdam een voorbeeld aan nemen!) en het nuttigen van 
het nodige vocht. Düsseldorf is een onverwacht mooie 
stad. Natuurlijk is in de eerste helft van de vorige eeuw 
het nodige beschadigd geraakt, maar toch is de sfeer 
bewaard gebleven in een stad waar het goed toeven is aan 
de oevers van de Rijn. Veel is ook gerestaureerd. Over 
de brug, op de andere oever, lopen we weer een grote 
lus. Heel handig voor aanmoedigend publiek: ze kunnen 
simpel van het ene punt, waar de wegen kruisen, naar het 
andere punt lopen. Vijf lussen telt het parcours. 

Runner gewonnen?
 Zoals gebruikelijk heeft onze ÂnotarisÊ van de 2-maandelijkse trekking 

Ruud van Groeningen ook voor dit nummer van de Review weer op 

geheel eigen wijze de trekking van de winnaars verricht.

Op basis van ons gebruikelijke geloof in het goede van de mens gaan wij

er van uit dat onderstaande leden de rechtmatige winnaars zijn van 

een barkaart met de volgende waarde.

Voorbereiding Marathon 
van Berlijn 2009
Elk jaar bereid Frans Perdijk zijn groep voor op een voorjaarsmarathon (Rotterdam, Londen) en een 
najaarsmarathon (Amsterdam, Berlijn, New York). 

Rheine Marathon Düsseldorf 
als revanche!!!
Marathons lopen is geen sinecure. Drie jaar geleden dacht ik heel goed te weten hoe ik een nieuw 
persoonlijk record kon lopen. De voorbereiding was ideaal: trainen onder begeleiding van ervaren 
wedstrijdlopers, paar kilo’s eraf, extra rust voor de wedstrijd. Toch ging het mis. 2009 Was het jaar 
voor de revanche. Plaats en datum van het strijdtoneel: zondag 3 mei Rheine Marathon, Düsseldorf.

Waarom Berlijn?

“Berlijn is natuurlijk altijd een populaire marathon 
geweest binnen HRR. Het is een fantastische loop, je 
komt langs alle mooie plaatsen van Berlijn en het publiek 
is geweldig. En de kosten zijn relatief goed te behappen.” 

Hoeveel mensen gaan er mee?

“In mijn groep bereiden zich momenteel 20 lopers voor 
op Berlijn. Daarnaast gaan nog 8 lopers uit de groep van 
Eric Kerklaan en vermoedelijk 4 lopers uit de groep van 
Peter van Leeuwen naar Berlijn. We hebben gezamenlijk 
een hotel voor 4 nachten geboekt.

Kunnen mensen zich nog aansluiten?

“Absoluut. Iedereen is van harte welkom. We beginnen in 
juni met de opbouw. In 4 blokken van 4 weken werken we 
naar Berlijn (20 september 2009) toe. Ook het reisbureau 
heeft nog tickets met startbewijzen over. Door de econo-
mische crisis loopt het momenteel niet bepaald storm.” 

Hoe groot is de spreiding in de groep?

“De snelste loopt 3:30 uur, de langzaamste 5 uur. In de 
praktijk gaat dit goed samen. Voor de echt lange duur-
lopen spreken we bijvoorbeeld 4 ontmoetingspunten af 
waar we op een afgesproken tijdstip elkaar treffen. En 
doordeweeks doen we een normale intervaltraining.”

Wat voor loopjes staan er in de voorbereiding op de 

agenda?

We doen mee aan de baanwedstrijden in Naaldwijk om 
aan de snelheid te werken. Verder doen we de Perdijkloop: 
32 km over de afsluitdijk. En we willen de 30 van 
Amsterdam Noord doen.

Zijn er nog aandachtspunten voor mensen die alleen voor 

één marathon een uitstapje naar jouw groep maken? 

“Als mensen alleen de lange duurloop met mij meetrainen 
en verder gewoon in hun eigen groep blijven lopen, dan 
is het belangrijkste dat de schema’s van de beide groepen 
niet botsen. Ik werk met blokken van 4 weken, waarvan 
de laatste week zeer rustig is.”

Weet je al wat de volgende marathon is?

Nee, die dingen moeten spontaan groeien vanuit de groep. 
Maar in principe richten we ons op het voorjaar van 2010. 

Heb je tot slot nog een tip?

“Het belangrijkste is om héél te blijven.”

Door:
 Floris Kneefel

Het is makkelijk het eigen tempo te volgen, niemand loopt 
je voor de voeten. De keerzijde van deze ‘kleine’ mara-
thon is dat je minder makkelijk aansluiting vindt bij ande-
re lopers. Zonder mij er bewust aan vast te ‘klampen’ loop 
ik toch een kilometer of 30 met twee dezelfde gezichten 
om me heen. Ik denk graag dat ik ze er in de eindfase heb 
uitgelopen. Zeker weten doe ik het echter niet.

Als we de brug voor een tweede keer oversteken, zit de 
helft er bijna op. Bij 25 kilometer is het groot feest: bewo-
ners van een straat hebben dit kilometerpunt geadopteerd 
en een grote boog opgezet. Alsof ik aan het finishen ben: 
geweldig! Nog onder de indruk stap ik dapper door. Twee 
keer heb ik me pas afgevraagd waar ik aan begonnen ben. 
Nu denk ik dat het gaat lukken mijn doel te behalen. 3.45 
uur, ja dat moet gaan lukken, toch? Bij 32 kilometer slaat 
de hongerklop toe. Gatver. Zal ik nu wel die vieze gel 
opeten? (Tandpasta smaakt beter). Ik besluit voor het eerst 
een energiereep tijdens het lopen te eten. Ongeoefend. 
Misselijkheid zet op en dan is het moeilijk vocht tot me 
te nemen. De reep kan dit misschien verhelpen. Lopend 
eten blijkt een probleem. Ik sta mezelf toe een minuut te 
wandelen en tegelijkertijd te eten. Driekwart krijg ik weg. 
Doorlopen nu. Bij 35 kilometer voel ik me weer goed. 
Vermoeidheid komt wel opzetten, kramp gelukkig niet. 
‘Die 3 rondjes van tien heuvelop en - af in Winterberg 
hebben wel geholpen’, denk ik.

Meer muziek, meer trommelaars. Zelfs cheerleaders zie 
ik in actie. Jeetje, Düsseldorf maakt er wel werk van om 
er een feestje van te maken! Bij de 39,5 kilometer ben 
ik in verwarring. Iemand roept toch duidelijk dat we nog 
maar 3 ‘Scheiss’ kilometer hoeven te lopen en ik hoor het 
aanzwellende geluid ven een grote, enthousiaste mensen-
massa. Zijn we dan toch al bij de finish? Andere lopers, 
verder in de wedstrijd, komen alweer teruglopen. Dus we 
maken een klein rondje, denk ik. Het blijkt een kilometer 
heen en een kilometer terug te zijn. Pfff. Gelukkig staan 
de mensen 3 rijen dik om de lopers aan te moedigen. 
Alsof ik de laatste meters van de finishlijn van een Tour 
de France etappe afleg, zo dicht staan de toeschouwers op 
de lopers. Bij het draaien valt de drukte ineens weg.

Nog een kilometer, 500 meter. Iemand roept de namen van 
toesnellende lopers om. Ik ben benieuwd. Nee hoor, wat 
ik al dacht, niet uit te spreken mijn achternaam. Zeldzaam, 
maar wel oer Nederlands, maar zelfs Nederlanders hebben 
al moeite met de uitspraak, laat staan Duitsers.

De weg wordt smaller. We draaien naar rechts, het loopt 
iets af. Ik versnel, voel iets tegenwind en dan zie ik de 
finish. Nog iets harder, ja het gaat lukken, ja het is gelukt: 
3.42.30! Tevreden druk ik mijn klokje in. Ik loop strak 
langs de medailles en wordt teruggeroepen. Een blozend 
jong meisje met een te zomers jurkje reikt de medailles 
uit. Verdwaasd zoek ik vervolgens mijn spullen. Het eer-
ste wat ik echter zie is een grote biertent en dan een beetje 
achteraf de tent met tassen. 

Eenmaal droog en warm aangekleed zet ik een goed glas 
witbier aan mijn lippen. Heerlijk, dat is wel verdiend!

Door:
Hilde Eugelink

Meer info over de marathon: 
De marathon hier beschreven is de Metro Group Marathon 
in Düsseldorf. Het is een nog ‘jonge’ marathon, wordt pas 
sinds 2003 georganiseerd. Zoals ik zei doet het parcours 
aan Rotterdam denken: vlak, twee keer een brug, veel 
lussen en alleen maar lopen in de stad en langs het water. 
De verzorging onderweg is meer dan uitstekend, de sfeer 
geweldig en de organisatie puik. Nergens hoef je te drin-
gen of lang te wachten. Op het parcours kan het soms (te) 
rustig zijn.
http://www.metrogroup-marathon.de/

€ 5:
Marjan van Grieken
Mirja
Erik Walther
Cor Zwart

€ 10:
Alex
R.Ficker
Koos
Lisa
Theunissen
Wiersma

€ 20:
Janneke

Op weg naar een nieuw p.r.
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In het introductieboekje van de Roadrunners staat dat een 
vertrouwenspersoon verantwoordelijk is voor de opvang 
van clubleden die geconfronteerd zijn met ongewenste 
omgangsvormen. Alle vormen van intimidatie kunnen 
als ongewenst gedrag worden aangemerkt: agressie en 
geweld, discriminatie, fysiek geweld, pesten, seksu-
ele intimidatie en andere vormen van (verbale) agressie. 
Leden kunnen altijd contact met mij opnemen als ze 
hierover iets willen bespreken. Mijn telefoonnummer is 
070-5170057 of 06-23868104. Als ik niet opneem, kan er 
altijd een boodschap worden ingesproken, zodat ik terug 
kan bellen. Als iemand van de Roadrunners een beroep op 
mij doet, zal ik in eerste instantie goed luisteren en ver-
volgens samen met de melder bespreken hoe de situatie 
het beste kan worden aangepakt. Met het bestuur maak ik 
afspraken over de manier waarop vertrouwelijke informa-
tie zal worden behandeld. 

Tot slot nog iets over mijzelf. Ik ben getrouwd met Hein 
de Boorder en moeder van Merel (9) en Hannah (7). 

Ik werk nog steeds met veel plezier bij de gemeente 
Leidschendam-Voorburg. Inmiddels ben ik senior beleids-
medewerker. De sociale samenhang in de wijken, de 
brede welzijnsinstelling en de vereenvoudiging van het 
subsidieproces zijn mijn belangrijkste taken. Met mijn 
hond Ari wandel ik graag, veel én langzaam langs de 
Wassenaarse slag en door de duinen waar ik volgens mij 
regelmatig Roadrunners tegenkom. Ik heb goede hard-
loopschoenen en altijd goede voornemens om ze ook eens 
te gebruiken, dus wie weet.

Met vriendelijke groet,

Door:
Caroline van Enst

Caroline, onze nieuwe ver-
trouwenspersoon
Op het afscheid van een collega kwam ik Toon de Graauw tegen. Toon was het hoofd van de afde-
ling Welzijn in de gemeente Voorburg toen ik daar in 2001 werd aangenomen. Hij heeft als afdelings-
hoofd en collega veel voor mij betekend. Toen Toon mij vroeg of ik er wat voor voelde om vertrou-
wenspersoon voor de Roadrunners te worden, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Ik vind het 
leuk om op deze manier iets voor jullie club te kunnen betekenen. 

L
iesbeth de Graaf, vrouw van Jos en moeder van 

Niels

Door hardlopen heeft Jos een goede conditie en 
een stuk sociaal leven erbij via de club. Dat merk je op 
feestjes en vanuit de verhalen: binnen de groepen ontstaat 

er vanzelf een band. Zelf probeer ik zo goed mogelijk te 
supporten, ik rijd ze dan en moedig ze aan. En niet alleen 
Jos en Niels, maar ook de andere HRR’ers die herkenbaar 
zijn aan hun clubshirt. De laatste tijd zijn het vooral de 
wedstrijden van Zorg & Zekerheid. Niels is van kleins af 

Bergen wasgoed

HRR Pioniers 1984 - 2009
In ons vorige nummer hebben wij gemeld dat anno 2009 nog 15 pioniers van het eerste uur lid 
zijn van onze vereniging. Leden die allen op een bijzondere wijze een bijdrage hebben geleverd 
aan de totstandkoming van onze jubilerende vereniging. Velen van hen hebben bijzondere spor-
tieve prestaties geleverd, anderen hebben op bestuurlijk niveau veel voor de vereniging gedaan. 
Zij betekenen veel voor the Hague Road Runners.

Wij nodigen allen (inclusief partner) dan ook graag uit voor het jubileumfeest op zaterdag 27 juni 2009.  

 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

Wij hopen nog lang van hun aanwezigheid bij HRR te mogen genieten!

Door: Nico Trotsenburg, VZ Jubileumcommissie

aan meegegaan en loopt nu in het racing team. Thuis merk 
ik dat de hardloopwas voor maandag en woensdag weer 
gedaan moet zijn en dat we het eten op die dagen vroeg 
moeten plannen. En woensdag, tja dat wordt meestal een 
latertje. Dan is het blijkbaar erg gezellig op de club!

Marianne Eekhout, vrouw van Jean Claassens, groep Ed 

Zijl

Hardlopen is een prima hobby. Een gezonde manier om 
af te reageren en een leuke bezigheid in de buitenlucht. 
Jean heeft zo lang als ik hem ken altijd gesport. En na wat 
omzwervingen van volleybal en schaatsen en na blessures 
is het hardlopen geworden. Jean is zo’n 11 jaar geleden 
aangestoken door onze zoon Stefan, toen 11 jaar. Samen 
trainden ze voor de 5 en later de 10 kilometer van de 
CPC. En Jean is daarna doorgegaan en loopt nog steeds. 
Wat ik ervan merk? Bergen hardloopkleren en dubbel 
brood! Nogmaals, een prima sport. Ik support graag, maar 
probeer mij niet over te halen om ook te lopen, daar is 
geen beginnen aan, haha!

Hein, man van Rosa Snelten, groep Jacques Overgaauw

Ik sta heel positief tegenover de hardloophobby van Rosa. 
Het is een goede aanvulling op haar wekelijkse schema. 
Ze is er fanatiek mee bezig en hardlopen is echt een pas-
sie, een hot item, geworden. Als ze een weekje niet kan 
lopen, staat ze echt te springen om weer te gaan. De hard-
loopschoenen gaan dus zeker ook mee op vakantie.
De HRR zorgt voor een extra drive. Daar maakt ze afspra-
ken mee, het stimuleert en is een goede stok achter de 
deur. Ik ben blij voor haar dat ze loopt. Ik ontferm mij dan 
over de kinderen zodat zij zich kan ontladen.

Esther, vrouw van Jordie Paulides, groep Ed Reinicke

Als Jordie traint voor een wedstrijd merk ik meteen dat 
we bewuster eten en meer slapen. En dat vind ik met 
m’n zwangere buik helemaal niet erg. Voor de afgelopen 
marathon was het hier een groot Italiaans gebeuren met 
allemaal pasta! 
Als Jordie een week niet kan lopen, wordt ‘ie chagrijnig. 
Maar na een rondje lopen, is hij er weer helemaal bij. 
Aanmoedigen vind ik altijd leuk. Het geeft mijzelf ook 
een kick als hij over de finish komt met een mooie tijd. 
Laatst ging ik met hem mee naar de marathon in Londen. 
Toen kwam hij samen met z’n hardloopmaatje Aart over 
de finish, fantastisch!
De HRR vind ik een gezellige club. Ik heb een paar keer 
de mensen uit het groepje gezien. Heel gezellig en sociaal. 

Ik voel me dan ook geen buitenstaander: je wordt meteen 
opgenomen. Jordie heeft mij wel eens geprobeerd over te 
halen om ook te gaan lopen. Maar dat is niet gelukt hoor, 
niet lopen maar dansen zit me in ‘t bloed!

Krien, vrouw van Ton Toet, groep Peter van Leeuwen 

Ton loopt al 30 jaar, het hoort bij hem. En ik laat hem daar 
helemaal vrij in, ik ben daar heel makkelijk in, ook al is 
hij daarvoor vaak weg. Overigens valt dat nu wel weer 
mee; het is nu 3 keer per week, vroeger was dat wel vaker. 
Toen aten we ook volgens een hardloopmenu, 3 keer per 
week macaroni! Maar de laatste tijd eet hij gewoon wat de 
pot schaft. Dus volgens mij is dat even goed. 
Door de jaren heen ken ik de mensen uit z’n groep, maar 
ben zelf niet actief voor de HRR. De club is wel heel soci-
aal. Toen Ton een paar weken terug gedotterd moest wor-
den, kreeg hij heel veel telefoontjes, kaarten en bezoek. 
Ook van lopers die hij al heel lang niet had gezien. Die 
betrokkenheid is heel fijn om te zien, ook voor Ton. 
Nog een tip? Gooi af en toe de hardloopschoenen in de 
was. Zien ze er weer als nieuw uit. Dat scheelt weer een 
bezoekje aan een hardloopzaak!

Beste lopers, we hebben het getroffen met zo’n thuisfront! 
En wil je wat voor ze terug doen en ze eens goed in de 
watten laten leggen? Kom dan naar de Familiedag op 
zondag 14 juni om 12.00 uur. Met een gratis lunch en heel 
veel activiteiten voor jong en oud! Verderop in het club-
blad en op de site vind je meer informatie.

Door:
Patricia Heerekop

Het thuisfront aan het woord!
Als lopers onderling zijn wij allen natuurlijk heel enthousiast over hardlopen. Maar hoe kijkt het 
thuisfront daar tegenaan? Want deze hobby gaat vast niet ongemerkt voorbij. Bergen wasgoed, 
gezond eten, extra trainen voor wedstrijden, blijven ‘plakken’ op de club… Maar ook de spanning 
voor een wedstrijd, een welkome uitlaatklep tijdens een drukke periode... Hoog tijd om het thuis-
front eens aan het woord te laten! Lieve partners, wat vinden jullie eigenlijk van de hardloophobby 
van jullie man/vrouw?!

Kijk ook eens 

op onze website:

www.hagueroadrunners.nl
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SPAR NK Cross, Rijen, 7900 m, 28-2-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M60 0:31:42 Akker van den, 
Arie(Eindhoven Atl.)
16 M60 0:36:10 Zijl, Ed

Clingendael Cross (wedstrijd), Den Haag, 7200 
m, 1-3-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M45 0:22:49 Havinga, Henri(AV’40)
1 MSE 0:22:57 Trinthamer, Vincent  
   (Sparta)
1 M35 0:23:15 Bovenkamp, Ernst 
   (De Koplopers)
2 M45 0:23:54 Leeuwen van, Pierre
1 M55 0:24:49 Buijs, Ad(Phoenix)
4 M45 0:25:05 Lende van der, Dries
6 M45 0:25:33 Six, Jan Willem
1 VSE 0:25:46 Stouwe van der, Marjan  
   (Sparta)
5 M35 0:25:56 Thewissen, Alexander
9 MSE 0:26:08 Outheusden van, Laurens  
   (HRR)
7 M45 0:26:31 Kempkes, Peter
1 V45 0:28:15 Glorie, Astrid  
   (Loopgroep PK)
9 M35 0:28:30 Wijnands, Jaap
15 M45 0:29:04 Nijs de, Jan
6 M55 0:29:06 Dijk van, John
2 VSE 0:29:13 Bronsgeest, Merijn
19 M45 0:29:52 Messerschmidt, Marty
9 M55 0:31:23 Slijpen, Paul
26 M45 0:31:26 Nieuwenhuizen van, Evert
3 V45 0:32:07 Wijnvoord, Paulien
11 M55 0:33:17 Dijk van, Jaap
29 M45 0:33:40 Kolb, Steven
32 M45 0:36:10 Pronk, Karel(HRR)
15 M55 0:40:12 Graauw de, Toon

Clingendael Cross (recreatie), Den Haag, 4900 m, 
1-3-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:15:43 Wesseliing, Hans  
   (Leiden Atl.)
7 Mrec 0:23:13 Dries, Peter
9 Mrec 0:27:12 Koopman, Johan

Roadrunnersloop Z&Z4 kort, Leiden, 5000 m, 
1-3-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:17:15 Beck, Menno (Avantri)
5 Mrec 0:18:10 Redegeld, Huub
8 Mrec 0:18:25 Heiningen van, Erik
9 Mrec 0:18:39 Kneefel, Floris
10 Mrec 0:18:46 Beekhuizen, Albert
1 Vrec 0:19:24 Schmidt(Leiden)
11 Mrec 0:19:32 Wevers, Jeroen
12 Mrec 0:19:33 Kanselaar, Wouter
14 Mrec 0:19:51 Bosma, Richard
16 Mrec 0:20:29 Bals ter, Boris
17 Mrec 0:20:37 Berg van den, Alex
3 Vrec 0:21:18 Walraven, Nadia
5 Vrec 0:22:07 Berg van den, Sandra
27 Mrec 0:22:10 Geest van, Leo
32 Mrec 0:22:36 Zijl, Ed
33 Mrec 0:22:41 Cornelissen, Leo
37 Mrec 0:23:17 Jong de, Arie
11 Vrec 0:23:21 Wreede de, Ulla
39 Mrec 0:23:25 Claessens, Jean
40 Mrec 0:23:30 Lentze, Sigmund
13 Vrec 0:23:48 Graauw de, Tobijn
44 Mrec 0:24:29 Blezer, Max
49 Mrec 0:24:56 Elzinga, Harrie
17 Vrec 0:25:27 Elferen van, Birgitta
23 Vrec 0:26:18 Kuiper, Patty
29 Vrec 0:27:02 Hoornweg, Nicole
66 Mrec 0:28:01 Noordman, Ruud
43 Vrec 0:28:55 Lous, Janneke
72 Mrec 0:28:57 Baelde, Jan
45 Vrec 0:28:58 Engelen, Suzanne
46 Vrec 0:29:03 Zijdenbos, Joke
55 Vrec 0:30:45 Cranenburgh van, Els
60 Vrec 0:31:28 Kuiper, Sylvia
84 Mrec 0:31:34 Bronkhorst, Peter

Roadrunnersloop Z&Z4 midden, Leiden, 10000 
m, 1-3-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 0:32:01 Kanaoui, Saïd (AV Gouda)
1 MSE 0:32:39 Engels, Marnix  
   (Leiden Atletiek)
3 MSE 0:35:13 Koot, Jeroen
1 M45 0:35:19 Sunder, Henry (AV’40)
1 VSE 0:38:10 Wilsnach, Zena  
   (Noordwijk)
1 M55 0:39:11 Wit de, Dré
   (Leiden Atletiek)
1 V45 0:40:34 Bosker, Diny 
   (SV Friesland)
1 V35 0:41:09 Heemskerk, Nicoline 
   (Leiden Atletiek)
7 VSE 0:49:29 Schutjes, Maaike
66 M35 0:50:42 Walther, Eric
10 V45 0:50:54 Heiningen-Olsthoorn van,  
   Annie
18 V45 0:53:10 Stel, Veronica
94 M45 0:54:34 Ficker, Robert
75 M35 0:54:35 Nieuwkerk van, Harry
61 V45 1:01:27 Jans, Antoinette
30 V35 1:02:47 Tiggelman, Marije

Roadrunnersloop Z&Z4 lang, Leiden, 15200 m, 
1-3-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 0:47:34 Bruijn de, Bas   
   (Leiden Atletiek)
1 M45 0:49:20 Segaar, Paul   
   (Voorschoten’97)
7 M45 0:59:54 Post, Steven
74 M45 1:21:49 Harst van der, Edwin

20 van Alphen, Alphen a/d Rijn, 20000 m, 8-3-
2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
5 M65 1:39:33 Breugom, Henk

Voorschotenloop Z&Z5 midden, Voorschoten, 
10000 m, 22-3-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M55 0:25:24 Werff, Alex (Rotterdam)
1 MSE 0:27:11 Weegink, Christiaan  
   (Katwijk)
1 M45 0:31:45 Kaanfaoui, Said
   (AV Gouda)
1 M45 0:32:41 Eichhorn, Georg  
   (Haag Atletiek)
5 MSE 0:34:56 Koot, Jeroen
19 MSE 0:39:08 Terlouw, Hans
14 M35 0:40:37 Wijnands, Jaap
1 V45 0:40:48 Bosker, Diny
   (SV Friesland)
16 M35 0:40:54 Mientjes, Marcel
63 M45 0:48:03 Walterbos, Rob
8 V45 0:50:17 Heiningen-Olsthoorn van,  
   Annie
75 M55 0:54:24 Ammerlaan, Wim

Voorschotenloop Z&Z5 lang, Voorschoten, 16100 
m, 22-3-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:51:38 Creemers, Edgard  
   (Leiden Atletiek)
1 M35 0:53:30 Kuijer de, Oskar  
   (Leiden Atletiek)
1 M45 0:59:44 Bruggen van, Harm  
   (avVN)

1 M55 1:00:34 Hoogers, Paul  (AKU)
40 M35 1:17:18 Kamsteeg, Marcel
25 M55 1:17:59 Breugom, Henk
68 M55 1:19:27 Scheffer, Jaap
68 M45 1:25:10 Pijpers, Rein

Voorschotenloop Z&Z5 kort, Voorschoten, 5000 
m, 22-3-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:14:57 Poesiat, Thomas
   (‘s-Gravenzande)
7 MSE 0:16:49 Redegeld, Huub
15 MSE 0:17:52 Roodakker, Eddy
16 MSE 0:18:00 Kneefel, Floris
17 MSE 0:18:05 Beekhuizen, Albert
18 MSE 0:18:18 Roodakker, Robbert
1 VSE 0:18:22 Marrewijk van, Lindsay 
   (Haag Atletiek)
20 MSE 0:18:32 Heiningen van, Erik
21 MSE 0:18:33 Kanselaar, Wouter
24 MSE 0:19:08 Graaf de, Niels
26 MSE 0:19:16 Wevers, Jeroen
27 MSE 0:19:24 Bosma, Richard
28 MSE 0:19:27 Bals ter, Boris
29 MSE 0:19:34 Berg van den, Alex
40 MSE 0:20:55 Rutten, Walter
9 VSE 0:21:12 Berg van den, Sandra
42 MSE 0:21:21 Geest van, Leo
46 MSE 0:21:28 Cornelissen, Leo
47 MSE 0:21:37 Zijl, Ed
15 VSE 0:22:23 Graauw de, Tobijn
17 VSE 0:22:31 Veen van, Saskia
54 MSE 0:22:37 Schoemaker, Ruud 
56 MSE 0:22:41 Claessens, Jean
57 MSE 0:22:47 Lentze, Sigmund
59 MSE 0:23:01 Luteijn, Izaak
60 MSE 0:23:04 Blezer, Max
21 VSE 0:23:45 Kemper, Antoinette
69 MSE 0:24:18 Baelde, Jan
70 MSE 0:24:20 Graauw de, Toon
76 MSE 0:24:44 Dunn, Mike
78 MSE 0:24:57 Ort, Coen
28 VSE 0:25:04 Kuiper, Patty
31 VSE 0:25:20 Hoornweg, Nicole
31 VSE 0:25:20 Elferen van, Birgitta
62 VSE 0:28:00 Zijdenbos, Joke
70 VSE 0:28:30 Cranenburgh van, Els
74 VSE 0:28:43 Lous, Janneke
130 MSE 0:28:43 Jong de, Arie
85 VSE 0:29:52 Kuiper, Sylvia
148 MSE 0:30:40 Bronkhorst, Peter
119 VSE 0:32:16 Sellier, Angel

CAIWAY Business Run, Naaldwijk, 10000 m, 
28-3-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:32:27 Lentink, Willem
   (De Koplopers)
112 Man 0:46:57 Cabral, Lex
284 Man 0:55:03 Dijkers, Ab

CAIWAY Halve Marathon, Naaldwijk, 21100 m, 
28-3-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:07:58 Barsaiyan, Mike (RWV)
1 Mrec 1:21:03 Persoon, Leon   
   (Road Runners  R’dam)
20 Mrec 1:30:29 Ruijter de, Frank

40ste Braasemloop Z&Z6 kort, Roelofarendsveen, 
5000 m, 29-3-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:15:49 Groen, Gijs (Voorburg)
5 MSE 0:16:46 Redegeld, Huub
8 MSE 0:17:21 Silvius, Roché
9 MSE 0:17:23 Heiningen van, Erik
10 MSE 0:17:34 Kneefel, Floris
11 MSE 0:17:46 Beekhuizen, Albert
12 MSE 0:18:11 Kanselaar, Wouter
13 MSE 0:18:12 Roodakker, Eddy
1 VSE 0:18:32 Schmidt, Silke (Leiden)
18 MSE 0:18:51 Graaf de, Niels
19 MSE 0:18:51 Bals ter, Boris
7 VSE 0:20:23 Walraven, Nadia
27 MSE 0:20:47 Geest van, Leo
9 VSE 0:20:53 Berg van den, Sandra
33 MSE 0:21:50 Zijl, Ed
12 VSE 0:21:56 Graauw de, Tobijn
13 VSE 0:21:58 Veen van, Saskia
36 MSE 0:22:15 Schoemaker, Ruud 
16 VSE 0:22:15 Wreede de, Ulla
37 MSE 0:22:42 Claessens, Jean
42 MSE 0:23:42 Graauw de, Toon
18 VSE 0:23:44 Kemper, Antoinette
44 MSE 0:23:56 Baelde, Jan
21 VSE 0:24:23 Kuiper, Patty
52 MSE 0:24:36 Ort, Coen
27 VSE 0:25:07 Hoornweg, Nicole
30 VSE 0:25:52 Impal, Sylvia
38 VSE 0:26:20 Zijdenbos, Joke
57 VSE 0:29:05 Kuiper, Sylvia
90 MSE 0:31:48 Bronkhorst, Peter
74 MSE 0:31:59 Heijningen van, Lilian

40ste Braasemloop Z&Z6 midden, 
Roelofarendsveen, 10000 m, 29-3-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 0:32:23 Kuijer de, Oskar  
   (Leiden Atletiek)
1 M45 0:36:10 Sunder, Henry (AV’40)
1 M55 0:36:58 Hoorn van der, Martien 
   (AV De Spartaan)
1 V35 0:37:45 Rijn van, Claudia  
   (Leiden Atletiek)
1 V45 0:40:27 Bosker, Diny 
   (SV Friesland)
10 M55 0:43:37 Eekelen van, Rene 
1 V55 0:44:47 Raap, Els
   (SV Kombijsport)
33 M55 0:48:17 Heijningen van, Frank
81 M45 0:49:32 Ficker, Robert
5 V55 0:50:08 Peelen, Yvonne
57 M35 0:50:25 Walther, Eric
89 M45 0:50:32 Krol, Leendert
67 M35 0:51:51 Nieuwkerk van, Harry
17 V45 0:52:12 Stel, Veronica
68 M55 0:53:35 Ammerlaan, Wim
32 V35 0:58:42 Tiggelman, Marije
76 M35 1:01:12 Voskamp, Eric

40ste Braasemloop Z&Z6 lang, Roelofarendsveen, 
21100 m, 29-3-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:12:29 Woerden, Michael  
   (Veenlopers)
1 M35 1:15:49 Dijk van, John (AKU)
35 M35 1:44:05 Rutten, Walter

1 van de 4 Loop Sparta 5km, Den Haag, 5000 m, 
29-3-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:17:32 Bloemendal, Martin  
   (Koplopers)
1 V45 0:23:41 Bertijn, Lucia 
   (Haag Atletiek)
7 V45 0:35:02 Hoppenbrouwer,  
   Monique
8 V45 0:35:04 Dreves, Hanneke
9 V45 0:40:27 Zijl van, Heidi

1 van de 4 Loop Sparta 10km, Den Haag, 10000 
m, 29-3-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:33:22 Bonnes, Jeroen 
   (AV Sparta)

1 M35 0:35:31 Bovenkamp, Ernst  
   (De Koplopers)
1 M45 0:37:15 Waal vd, Job
   (Haag Atletiek)
2 M45 0:37:23 Timmermans, Theo
6 M45 0:39:51 Kempkes, Peter
10 M35 0:41:26 Wijnands, Jaap
1 M55 0:41:37 Stijl van der, Herman
3 M55 0:43:25 Merx, Jacques
18 M45 0:43:29 Messerschmidt, Marty
1 V35 0:43:49 Oostvogel, Ellen  
   (Haag Atletiek)
1 VSE 0:43:54 Velders, Linda 
   (AV Sparta)
19 M35 0:45:28 Mulder, Raoul
2 V35 0:45:40 Eugelink, Hilde
27 M45 0:45:48 Aarden, Aart
13 MSE 0:45:49 Paulides, Jordie
6 M55 0:45:52 Breugom, Henk
7 M55 0:46:04 Slijpen, Paul
14 MSE 0:46:22 Kerste, Chandrakant
11 M55 0:47:18 Luteijn, Izaak
33 M45 0:48:08 Jong de, Arie
38 M45 0:49:51 Aller van, Bert
39 M45 0:49:54 Peeren van, Ralf

10 V45 0:50:47 Heiningen-Olsthoorn van,  
   Annie
19 M55 0:51:20 Dries, Peter
16 V45 0:58:41 Wagenaar, Heleen
18 V45 1:01:26 Cranenburgh van, Els

Culpepper 100% Beach Run 5km, Scheveningen, 
5000 m, 4-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:27:59 Derks, Willem(Overig)
2 Mrec 0:28:01 Philipse, Hein
1 Vrec 0:30:56 Gessel van, Barbara
3 Mrec 0:30:59 Overgaauw, Jacques
4 Mrec 0:31:51 Aller van, Bert
6 Mrec 0:32:15 Wijnants, John
2 Vrec 0:32:17 Borsboom, Ronneke
5 Vrec 0:34:44 Wijnants, Arien
6 Vrec 0:34:59 Meer van der, Yvon
9 Vrec 0:35:55 Swart, Marga
10 Vrec 0:36:33 Baak, Debbie
9 Mrec 0:37:00 Driebeek, Patrick
11 Vrec 0:37:03 Oliver Betrian, Rosa
12 Vrec 0:37:29 Klement, Marijke
13 Vrec 0:37:42 Gimberg, Yvonne
14 Mrec 0:40:24 Harteveld, Gerard
18 Vrec 0:40:49 Jans, Antoinette
19 Vrec 0:42:26 Rog-Verbaan, Carla
20 Vrec 0:42:28 Koning de, Petra
21 Vrec 0:44:08 Hoppenbrouwer, Monique

Culpepper 100% Beach Run 10km, Scheveningen, 
10000 m, 4-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:47:35 Daman, Bart(PON)
6 Mrec 0:53:36 Mulder, Raoul
9 Mrec 0:55:09 Vierling, Gertjan
13 Mrec 0:57:24 Spaans, Bas
14 Mrec 0:57:49 Leeuwen van, Rob
15 Mrec 0:57:56 Klei van der, Dick
16 Mrec 0:59:00 Haverhals, Arno
18 Mrec 0:59:07 Groen, Peter
17 Mrec 0:59:17 Koning, Jan
19 Mrec 0:59:36 Kamsteeg, Marcel
24 Mrec 1:05:09 Witmer, Frits
1 Vrec 1:05:31 Geest van der, Thea
27 Mrec 1:09:06 Jacobs, Frits
2 Vrec 1:09:24 Craandijk, Sandra
30 Mrec 1:10:16 Haasnoot, René
31 MSE 1:10:41 Perdijk, Frans
35 Mrec 1:11:16 Heerdt van, Robbert
36 Mrec 1:12:15 Vierhout, Paul
5 Vrec 1:12:56 Alink, Debbie
6 Vrec 1:12:56 Korterink, Marike
7 Vrec 1:14:14 Tanis, Janny
8 Vrec 1:14:45 Eijk-Konijn, Francien

2e Runner’s World Ladies Circuit Run, Zandvoort, 
5000 m, 4-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
216 Vrec 0:30:38 Messerschmidt, Jolanda

2e Runner’s World Circuit Run, Zandvoort, 12000 
m, 4-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
16 M35 0:52:11 Berg van den, Alex
683 Mrec 0:58:16 Dankloff, Bart
954 Mrec 0:59:40 Breedijk, Marnix
1118 Mrec 1:00:52 Kolb, Steven
1428 Mrec 1:02:52 Gailjaard, Boy
7 V55 1:03:04 Schnitzler, Ineke
1279 Vrec 1:17:07 Ooms, Annemieke
1581 Vrec 1:24:25 Mahler, Margery
14 M65 1:27:09 Verhagen, Titus

Voorschoten Clubstrandloop, Wassenaar, 5000 m, 
4-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:25:22 Kanselaar, Wouter
3 Man 0:28:57 Zijl, Ed
1 Vrouw 0:31:05 Wreede de, Ulla
7 Man 0:33:00 Dunn, Mike
7 Vrouw 0:37:15 Kuiper, Patty

AV’40 Trimloop, Delft, 7000 m, 5-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
30 Man 0:38:03 Gerritsen, Harry
40 Vrouw 0:39:56 Zwarts, Jaqueline
44 Vrouw 0:39:56 Cranenburgh van, Els
59 Vrouw 0:57:10 Zijl van, Heidi

AV’40 Trimloop, Delft, 14000 m, 5-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
6 Man 1:01:20 Slijpen, Paul

29e Fortis Marathon, Rotterdam, 42195 m, 5-4-
2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
512 M40 3:47:04 Rutten, Walter
129 M55 3:48:08 Taal, Maarten
699 M40 4:01:46 Philipse, Hein
169 M55 4:01:46 Dijk van, John
115 V40 4:10:44 Jahn, Sigrid
106 VSE 4:11:11 Meijer, Nienke
767 M45 4:11:50 Klei van der, Dick
132 M60 4:26:16 Es van, Dick
715 M50 5:00:26 Maanen van, Gerard
1064 M45 5:05:25 Papilaja, André

29e Fortis Marathon, Rotterdam, 10000 m, 5-4-
2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
18 Mrec 0:53:35 Redegeld, Huub
947 Mrec 0:53:35 Lende van der, Dries
290 Vrec 0:55:37 Geng, Marion
1970 Mrec 1:11:35 Verhagen, Titus

1e HRR Timetrial, Den Haag, 5000 m, 6-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:17:05 Koers, Andries
1 M45 0:17:17 Timmermans, Theo
1 M50 0:17:31 Leeuwen van, Pierre
2 MSE 0:17:35 Heiningen van, Erik
1 M40 0:17:59 Beekhuizen, Albert
1 M35 0:18:01 Kneefel, Floris
3 MSE 0:18:14 Freijzer, Joost
4 MSE 0:18:20 Outheusden van, Laurens  
   (HRR)
5 MSE 0:18:22 Terlouw, Hans
2 M40 0:18:29 Kuunders, Martien
6 MSE 0:18:41 Kanselaar, Wouter
7 MSE 0:19:20 Bosma, Richard
2 M45 0:19:29 Kempkes, Peter
2 M35 0:19:31 Wijnands, Jaap
5 M55 0:19:48 Stijl van der, Herman
3 M35 0:19:54 Vierling, Gertjan
4 M35 0:19:56 Berg van den, Alex
8 MSE 0:19:57 Graaf de, Niels
9 MSE 0:19:58 Bals ter, Boris
5 M35 0:20:04 Aarts, Dennis
2 M50 0:20:08 Boorsma P.J.L., Piet
3 M40 0:20:14 Wezel van, John
4 M40 0:20:15 Wissenburg, Ruud
5 M40 0:20:27 Huibregtse, Paul
10 MSE 0:20:41 Heijnen, Floris(HRR)
2 M55 0:20:43 Loos van der, Eric
6 M40 0:20:43 Mulder, Raoul
3 M45 0:20:49 Jong de, Auke(HRR)
6 M35 0:21:02 Lootens, Jurgen

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)  06-20558108

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 Enst 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   06 4549 0339
Monique Parisius    06 1739 7793

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
 2244 BK  WASSENAAR  
André Westerhuis    06 1830 6901
                                                                           wesnet@ziggo.nl
Heleen Wagenaar                      joopheleen@kpnplanet.nl 

3 M50 0:21:27 Koning, Jan
1 VSE 0:21:40 Bodewes, Hanneke
7 M35 0:21:44 Schie van, Maurice
1 M65 0:21:54 Breugom, Henk
8 M35 0:22:00 Dankloff, Bart
4 M35 0:22:05 Kroft van der, John
3 M55 0:22:16 Groeneveld, Jan
9 M35 0:22:24 Hesselink, Gijs 
5 M50 0:22:31 Jong de, Arie
2 M65 0:22:35 Hoek, Peter
2 VSE 0:22:35 Graauw de, Tobijn
7 M40 0:22:36 Haverhals, Arno
1 M60 0:22:38 Zijl, Ed
4 M45 0:22:41 Dankloff, Marc
6 M50 0:22:46 Claessens, Jean
3 VSE 0:22:55 Veen van, Saskia
8 M40 0:23:03 Leeuwen van, Rob
5 M45 0:23:05 Gailjaard, Boy
1 V35 0:23:05 Wreede de, Ulla
4 VSE 0:23:19 Vlooswijk, Monique
4 VSE 0:23:26 Wemmers, Hans
7 M50 0:23:33 Peeren van, Ralf
11 MSE 0:23:35 Blezer, Max
6 M45 0:23:46 Harst van der, Edwin
8 M50 0:23:47 Tuit, Michiel
5 VSE 0:23:49 Erkenbosch, Nancy
6 VSE 0:23:58 Kemper, Antoinette
3 M65 0:24:01 Overduin, Chiel
10 M35 0:24:02 Willems, Bas (HRR)
12 MSE 0:24:10 Broodbakker,   
   Martijn (HRR)
9 M50 0:24:14 Aller van, Bert
7 M45 0:24:20 Kokee, Henk
10 M50 0:24:21 Dunn, Mike
11 M50 0:24:27 Krol, Leendert
5 M65 0:24:45 Graauw de, Toon
4 M65 0:24:45 Munk de, Peter
2 VSE 0:24:49 Jonker, Wendy
11 M35 0:25:05 Franken, Niels
6 M65 0:25:10 Nieuwenburg, Jan
1 V40 0:25:17 Raalte van, Anne
2 M60 0:25:21 Lasiera Martinez, Julio
8 M45 0:25:27 Lente van den, Dries  
   (HRR)
2 V45 0:25:27 Hempenius, Cecile
3 V40 0:25:28 Pronk, Miranda
7 VSE 0:25:33 Kuiper, Patty
13 MSE 0:25:37 Heerdt van, Robbert
3 M60 0:25:40 Overgaauw, Jacques
9 M45 0:25:42 Dulk den, Marcel
4 V40 0:25:49 Gessel van, Barbara
3 V35 0:25:57 Heerekop, Patricia
8 VSE 0:25:59 Craandijk, Sandra
9 VSE 0:26:02 Heitkamp, Lisanne
7 M65 0:26:05 Gerritsen, Harry
1 V50 0:26:05 Stel, Veronica
12 M50 0:26:08 Perdijk, Frans
4 M60 0:26:14 Ammerlaan, Wim
10 VSE 0:26:17 Whyte, Pauline
5 V40 0:26:25 Meijering, Myra
11 VSE 0:26:30 Boer de, Kirsten
12 VSE 0:26:31 Groot de, Viviane
13 VSE 0:26:32 Hoornweg, Nicole
5 M60 0:26:47 Otte, Frank
2 V50 0:26:51 Swart, Marga
1 V55 0:26:54 Hazenbroek, Ellen
10 M45 0:26:57 Heijer den, Huib
9 M40 0:27:02 Bonte, Robèrt
6 V40 0:27:05 Korterink, Marike
12 M35 0:27:40 Voskamp, Eric
8 M65 0:27:43 Bonnet, Léo
14 VSE 0:27:46 Lubbers, Amber
5 M50 0:27:52 Gier de, Joop
4 V35 0:27:53 Abbet, Kirsten(HRR)

7 V40 0:28:13 Tiggelman, Marije
8 V40 0:28:16 Oliver Betrian, Rosa
1 V60 0:28:42 Cranenburgh van, Els
13 M50 0:28:49 Bal, Gerard
10 M40 0:28:54 Walt van der, Michel
15 VSE 0:29:08 Ooms, Annemieke
11 M40 0:29:15 Harteveld, Gerard
6 M60 0:29:32 Brecht van, Nico
7 M60 0:30:18 Crielaard, Cees
2 V60 0:30:37 Hamstra, Jane
11 M45 0:30:44 Messerschmidt, Marty
9 V40 0:30:49 Messerschmidt,   
   Jolanda
8 M60 0:30:58 Westerhuis, André
14 MSE 0:31:01 Spaans, Bas
5 V35 0:31:03 Kuiper, Sylvia
10 V40 0:31:05 Klement, Marijke
1 V75 0:31:15 Herps-Plug, Corry
3 V60 0:31:24 Leeuwe van, Germaine
12 M40 0:31:47 Christ, René(HRR)
16 VSE 0:31:48 Agthoven van,   
   Monique (HRR)
6 V35 0:32:00 Jonge de, Ellen
9 M65 0:32:19 Herps, Anton
1 V65 0:34:17 Dool, Jeanette
1 V70 0:34:49 Kalisvaart, Truus
1 V45 0:35:07 Hoppenbrouwer, 
   Monique
6 M55 0:35:15 Jacobs, Frits
10 M65 0:35:23 Veelo, Peter
1 M75 0:36:08 Schalkwijk, Kees

Kopjesloop, Delft, 5000 m, 12-4-2009
Pos. Cat.   Tijd   Naam
49 Vrouw 0:28:08 Cranenburgh van, Els

45e Drie Molenloop, Aarlanderveen, 10500 
m, 13-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:38:19 Jansson, Torbjorn 
   (Den Haag)
89 Mrec 0:53:51 Heijer den, Avram
143 Mrec 1:03:28 Jong de, Arie

Jaarbeurs Marathon, Utrecht, 42195 m, 
13-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
455 Mrec 4:25:37 Es van, Dick
476 Mrec 4:32:59 Aller van, Bert

Zestig van Texel, Texel, 60000 m, 13-4-2009
Pos. Cat.    Tijd   Naam
1 ManEst 4:09:05 SSG Köningswinter 
   (Köningswinter(D))
1 M40 4:09:59 Papanikitas, Marc  
   (Mortsel(B))
1 MixEst 4:24:15 Jong Veluwe   
   (Apeldoorn)
1 M50 4:50:16 Vis, Jaap(Groningen)
15 M50 5:47:00 Mullekes, Henk
1 MixEst 6:00:32 Team HRR(HRR)

Estafette Zestig van Texel 4x15km, Texel, 
15000 m, 13-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
29 M45 0:59:44 Six, Jan Willem
29 M35 1:14:11 Kneefel, Floris
29 V55 1:20:22 Schnitzler, Ineke
29 V45 1:26:17 Wijnvoord, Paulien

Renau-Tulip Run, Winterberg(D), 5000 m, 
18-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:22:57 Bals ter, Boris
2 Mrec 0:26:41 Geest van, Leo
1 Vrec 0:39:18 Heijningen van, Lilian

3 Mrec 0:40:03 Trotsenburg, Nico
2 Vrec 0:40:52 Kan-Broere, Marrie
3 Vrec 0:40:53 Visser, Nancy
4 Vrec 0:40:56 Lange-van Oosterbosch 
   de, Trudy
5 Vrec 0:41:27 Hoppenbrouwer, 
   Monique
4 Mrec 0:41:28 Dries, Peter

Renau-Tulip Run, Winterberg(Dld), 10000 
m, 18-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:42:59 Beekhuizen, Albert
2 Mrec 0:46:53 Loos van der, Eric
3 Mrec 0:56:02 Heijningen van, Frank
1 Vrec 0:58:15 Eugelink, Hilde
2 Vrec 1:03:14 Borsboom, Ronneke
5 Mrec 1:03:30 Ammerlaan, Wim
6 Mrec 1:05:14 Walt van der, Michel
7 Mrec 1:05:14 Baarle van, 
\   Aarie(HRR)
9 Mrec 1:12:01 Graaf de, Pieter
5 Vrec 1:16:28 Mahler, Margery

Baanwedstrijd, Naaldwijk, 5000 m, 23-4-
2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:15:10 Poesiat, Thomas  
   (Haag Atletiek)
1 M40 0:15:22 Padmos, Wim  
   (Voorne Atletiek)
7 MSE 0:17:05 Heiningen van, Erik
10 M40 0:17:28 Timmermans, Theo
10 MSE 0:18:12 Kneefel, Floris

Enschede Marathon, Enschede, 21100 m, 
26-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
141 M35 2:01:41 Bokum ten, 
Marc(HRR)
143 M35 2:02:32 Hesselink, Gijs 
64 M55 2:02:55 Scheffer, Jaap

Enschede Marathon, Enschede, 42195 m, 
26-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
24 M60 4:30:01 Es van, Dick

Flora Londen Marathon, Londen(GB), 
42195 m, 26-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1379 M45 4:09:30 
Aarden, Aart
5675 MSE 4:09:30 Paulides, Jordie
2351 M45 5:00:01 Rohder, Arno
2651 M45 5:27:31 Berg van de, Dannis

Omloop van Noordwijkerhout(Z&Z7k), 
Noordwijkerhout, 5000 m, 26-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:16:19 Groen, Gijs(Voorburg)
5 MSE 0:17:10 Redegeld, Huub
9 MSE 0:17:56 Kneefel, Floris
10 MSE 0:18:00 Roodakker, Eddy
12 MSE 0:18:15 Beekhuizen, Albert
13 MSE 0:18:17 Freijzer, Joost
1 VSE 0:18:42 Marrewijk van,   
                  Lindsay(Haag Atletiek)
18 MSE 0:18:55 Kanselaar, Wouter
21 MSE 0:19:53 Bals ter, Boris
21 MSE 0:19:53 Bosma, Richard
23 MSE 0:20:04 Berg van den, Alex
29 MSE 0:21:05 Claessens, Stefan
30 MSE 0:21:06 Huibregtse, Paul
31 MSE 0:21:11 Rutten, Walter
34 MSE 0:21:24 Geest van, Leo

7 VSE 0:21:32 Berg van den, Sandra
37 MSE 0:21:53 Wevers, Jeroen
40 MSE 0:22:06 Cornelissen, Leo
41 MSE 0:22:15 Hofschreuder, Ronald
45 MSE 0:22:55 Luteijn, Izaak
14 VSE 0:23:27 Walraven, Nadia
53 MSE 0:24:18 Elzinga, Harrie
54 MSE 0:24:21 Claessens, Jean
59 MSE 0:24:50 Schoemaker, Ruud 
60 MSE 0:24:59 Baelde, Jan
23 VSE 0:25:36 Leeuwen van, Hester
69 MSE 0:26:02 Blezer, Max
28 VSE 0:26:24 Elferen van, Birgitta
31 VSE 0:26:50 Hoornweg, Nicole
34 VSE 0:26:55 Whyte, Pauline
51 VSE 0:29:45 Wagenaar, Heleen
18 VSE 0:29:49 Kuiper, Patty
18 VSE 0:29:49 Wreede de, Ulla
52 VSE 0:30:00 Kuiper, Sylvia
54 VSE 0:30:21 Lous, Janneke
105 MSE 0:30:22 Jong de, Arie
114 MSE 0:33:15 Bronkhorst, Peter

Omloop van Noordwijkerhout(Z&Z7)M, 
Noordwijkerhout, 9860 m, 26-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:30:28 Poesiat, Thomas   
   (Haag Atletiek)
1 M35 0:31:07 Kanfaoui, Saïd  
   (AV Gouda)
1 M45 0:32:36 Eichhorn, George 
   (Haag Atletiek)
5 MSE 0:34:37 Koers, Andries
1 M55 0:35:27 Hoorn van der, Martien  
   (AV de Spartaan)
1 V35 0:37:41 Rijn van, Claudia  
   (Leiden Atletiek)
1 VSE 0:38:43 Wilsnach, Zena  
   (Noordwijk)
1 V45 0:40:38 Aanen, Mieke(NSL)
3 VSE 0:43:50 Bodewes, Hanneke
25 M55 0:48:25 Heijningen van, Frank
63 M45 0:49:32 Ficker, Robert
10 V45 0:51:10 Heiningen-Olsthoorn  
   van, Annie
11 V45 0:51:16 Stel, Veronica
67 M35 0:52:53 Nieuwkerk van, Harry
27 V45 0:54:09 Geng, Marion
19 V35 0:57:18 Tiggelman, Marije
70 M55 0:57:47 Ammerlaan, Wim

Omloop van Noordwijkerhout (Z&Z7)L, 
Noordwijkerhout, 21100 m, 26-4-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 1:10:41 Kuijer de, Oskar   
   (Leiden Atletiek)
1 M45 1:18:56 Simmelink, Imro  
   (Leiden Atletiek)
9 M35 1:22:51 Stelling, Andres
1 V35 1:24:05 Brinke ten, Jolanda  
   (AKU)
9 M45 1:26:57 Six, Jan Willem
1 M55 1:27:21 Elshout, Wim(avVN)
11 M55 1:34:53 Merx, Jacques
1 V45 1:36:16 Broer, Cora(NSL)
11 V45 1:51:23 Wijnvoord, Paulien
48 M55 1:55:37 Nieuwenburg, Jan

Metro Group Marathon, Düsseldorf(Dld), 
42195 m, 3-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 2:10:46 Langat, David(-)
1 V35 2:43:49 Oberem, 
Sonja(Düsseldorf)
17 V35 3:42:30 Eugelink, Hilde

HRR Evenementen

kalender 2009

MEI
24 Royal Ten

JUNI
8 2e Time Trial

AUG
24 3e Time Trial

SEP
21 4e Time Trial

OKT
3 HAAG ATLETIEK 1 van de 
 4 wegwedstrijd
26 ALV

NOV
15 SPARTA 1 van de 4 
 crosswedstrijd
29 HRR    1 van de 4 wegwedstrijd

DEC
26 Kerststrandcross
27 KOPLOPERS 1 van de 4 
 crosswedstrijd


