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Lopen op Bonaire

27 jaar

Door: Paul Slijpen

A

l jaren staan de 1 vd 4-loopjes al vroeg in mijn
agenda. De eerste jaren vier 10-km’s, later 8
wedstrijden, ook de 4 crossen. Zo beïnvloedt de
1 vd 4 mijn weekenden in de herfst en de winter
en ook die van mijn gezin. Het zijn mijn favoriete
wedstrijdjes. Hoe dat zo? Allereerst omdat het
laagdrempelige en gezellige wedstrijden zijn, niet
massaal maar wel met een behoorlijk en kwalitatief

Unieke crossen
Voor het crosscircuit komt daar nog bij dat het
unieke wedstrijden zijn. Er worden namelijk maar
weinig crossen georganiseerd, zeker niet in de
Randstad. De parkoersen zijn prachtig. Alleen de
cross in het Zuiderpark was meer een grasrace
dan een cross, maar die plek is een paar jaar
geleden vervangen door Duinrell. Dat is een

Lopen voor de lol
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1 van de 4,
		 Terug naar het loopwiel?
1 vd 4 bestaat 25 jaar. Elders in deze Hot Road Review is daar het nodige over
te lezen. De redactie vroeg Paul Slijpen, als trouw deelnemer, over de 1 vd
4 een persoonlijke impressie te schrijven. Onderstaand zijn verhaal over de
geneugten van dit circuit en suggesties voor verbetering.
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Uitslagen
1 van de 4

Puinduinrun
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of een struik langs de baan. En vlak onze eigen
Clingendaelcross niet uit. Die gaat voor een groot
deel dwars door het beukenbos. Er zitten pittige
hellinkjes in en een boom waar je overheen moet
springen. Dat wordt per ronde lastiger. De zwaarte
hangt erg af van de nattigheid. Eén keer heb ik
zelfs een schoen uit de modder zien steken, achtergebleven door de zuigkracht van die modder. Ik
denk dat de eigenaar pas later ontdekt heeft nog
maar met één schoen te lopen. De cross van Haag
gaat 3 rondes over een steile helling omhoog en
verder door het mooie duingebied. Een aanrader
voor wie van lopen door (mul) zand houdt. Voor mij
is crossen het mooiste lopen dat er is.
Dan is er natuurlijk het klassement, waardoor je
altijd je eigen uitdaging voor de wedstrijd kunt
creëren. Het klassement stimuleert om zo veel
mogelijk aan de start te verschijnen. Bij deelname

HRR Clubklassement

10
als er relatief veel pr´s werden gelopen. Dat laatste
geeft een goed gevoel, maar toch iets minder als
je de afstand niet vertrouwt. Door de voortschrijdende techniek (gps, gecalibreerde stappentellers
en dergelijke) neemt de kritiek toe. Het valt mij
daarbij op dat de gps-en allemaal op verschillende
afstanden uitkomen. Een deel van de lopers vindt
de discussie maar onzin omdat het er toch om
gaat of je lekker gelopen hebt en niet of de afstand
9.700 meter was of precies 10 km. Maar atleten
hebben naar mijn mening recht op een exact juiste
afstand. Dat geldt zeker bij wedstrijden georganiseerd door een atletiekvereniging. Volgens mij
hoeft dat geen probleem te zijn als er zoals van
oudsher weer wordt gemeten met een loopwiel.
Omdat de parkoersen vaak dezelfde zijn, lijkt mij
dat ook niet al te veel werk.
Wat ik ook graag zou zien, is een nieuwe klasse
M65+. Nu moeten onze bejaarden (ik hoor daar
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goed deelnemersveld. De locaties zijn mooi en
alle in Den Haag, Delft of Wassenaar en dus – dat
geldt geloof ik niet voor iedereen - op fietsafstand.
De wedstrijden worden goed georganiseerd en het
inschrijven gaat makkelijk; vroeger via intekenlijstjes op het clubhuis en de laatste jaren via
de website. Zo kan je vooraf meteen zien wie er
meelopen.

unieke locatie waar je anders niet mag lopen.
Het parkoers gaat drie keer over een zeer pittige
duin met een steile zandafdaling en verder door
prachtig bos. De cross achter Ikea mag er ook
zijn. Echt iets voor liefhebbers van modder. Je
zakt er soms tot je enkels in en een hellinkje kan
je soms alleen maar nemen door je opwaartse
kracht te versterken met behulp van een boompje

Oliebollencross

aan 3 van de 4 loopjes kom je in het eindklassement, bij 4 keer vervalt de slechtste uitslag van
de vier. Het aantal prijzen is ook niet mis. Dit jaar
zijn er 24 lopers geëerd met een beker en een bos
bloemen en dat is leuk. Dat heb ik dit jaar extra
ervaren omdat ik 4e was in de M55-klasse. Ook is
er na iedere wedstrijd een verloting, waar iedere
loper evenveel kans heeft. Hier past een woord
van dank aan De Hardloopwinkel, die dit circuit
sponsort.
Verbeterpunten
Dit verhaal heeft tot nu toe iets weg van een reclametekst. Is er dan niets meer te wensen?
Natuurlijk, het kan altijd beter. Ik noem drie punten.
De laatste tijd wordt er na afloop van de wegwedstrijdjes steeds vaker over gediscussieerd of de
afstand wel juist was. Dat speelde vroeger ook wel

sinds kort ook bij) het opnemen tegen jonge
jongens van 55. Het aantal 65+-ers is nu al groter

vervolg op pagina 3

Jubileum 1 van de 4
Afgelopen maand kwam er een einde aan het
lustrumjaar van de 1 van de 4 lopen. Dit seizoen werd voor de 25e keer het in de Haagse
regio befaamde circuit georganiseerd. Voor ons
reden om er in dit nummer uitgebreid bij stil te
staan. Daarom niet alleen een verslag van een
trouwe deelnemer, maar ook een terugblik op
het afgelopen seizoen en een impressie van het
feest. Uiteraard is er ook aandacht voor andere
evenementen. Veel leesplezier!
De redactie
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UITNODIGING
voor de Algeme¬ne Ledenvergadering van The Hague Road Runners,
kantine clubhuis, maandag 18 april 2011 om 20.30 uur
Voorlopige agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Opening door de voorzitter
Definitief vaststellen van de agenda
Ingekomen stukken en evt. mededelingen
Notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 25 oktober 2010
Verslag van de secretaris over het jaar 2010
Verslag van de kascontrole-commissie
Verslag van de penningmeester over het jaar 2010
Décharge van het bestuur
Benoeming kascontrole-commissie
Toelichting op het uitgevoerde beleid over het jaar 2010 door de vertegenwoordigers van:
het Bestuur
de Technische Commissie
de Vrijwilligerscommissie
de Communicatiecommissie
de Barcommissie
de Accommodatie- en onderhoudscommissie
de Stichting HRR wegwedstrijd
ZOT-loopgroepen
HRR-Conditio
Club van 100
Verkiezing bestuursleden:
aftredend penningmeester: Willem van Prooijen (herkiesbaar)
Uitreiking van de Simon Tuyt wisselbeker
Uitreiking van de prestatie- en aanmoedigingsprijzen
Rondvraag
Sluiting door de voorzitter

Tot aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen leden voordrachten schriftelijk indienen
bij de secretaris. Elke voordracht van een kandidaat moet ondersteund worden door tenminste 10
stemgerechtigde leden en voorzien zijn van een door de kandidaat ondertekende verklaring dat met
de kandidatuur wordt ingestemd.
Leden hebben het recht voorstellen voor de agenda te doen van de algemene ledenvergadering. Zij
dienen schriftelijk een voorstel in tenminste 1 week voor de algemene ledenvergadering bij het secretariaat van HRR (adres clubgebouw).
Over punten die niet op de agenda zijn geplaatst kan de algemene ledenvergadering wel spreken
maar geen beslissing nemen.
Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering, dan kunt u toch meestemmen via een volmacht.
Maximaal drie volmachten per lid is toegestaan.
Het complete jaarverslag over het jaar 2010, de notulen van de vorige ALV en de volmachten zijn
vanaf 4 april a.s. verkrijgbaar (clubhuis). Op aanvraag kunnen genoemde stukken door het secretariaat worden toegezonden.

Gezocht: Voorzitter barcommissie
De barcommissie is een leuk en enthousiast team dat een belangrijke functie vervult in onze vereniging.
Je taken zijn:
•
Coördinatie barcommissie / voorzitten vergaderingen / publicaties clubblad / dagelijkse zaken
betreffende de bar / begeleiding nieuwe medewerkers (inroosteren, inwerken coördineren).
Contact bestuur HRR, bijwonen BCO vergaderingen (3x per jaar).
•
Naast de genoemde punten zou het natuurlijk een prettige bijkomstigheid zijn als hij/zij voeling
heeft met het horecavak, maar dat is géén noodzaak.
•
Je kunt reageren via: vrijwilligers@hagueroadrunners.nl

Colofon
The Hot Road Review is een uitgave van The Hague Road Runners. Het staat iedereen vrij stukken in te sturen voor plaatsing in de clubkrant. De redactie behoudt zich het recht voor stukken
zonder opgave van redenen te weigeren of in te korten. De sluitingsdatum voor de volgende editie
is vastgesteld op: woensdag 12 mei 2011.
Stukken aanleveren kan via:
redactie@hagueroadrunners.nl
Redactie 		
Advertententies
		
Vormgeving
Drukwerk
Fotografie

– Marty Messerschmidt, Heleen Wagenaar, Patty Kuiper
– Informatie over advertentietarieven is verkrijgbaar bij Willem van Prooijen
(zie clubinfo pag. 12)
– De Groene Vraagbaak
– Zijlstra drukkerij
– Pieter de Graaf, Kees Knaap en vele andere leden

Berichten vanuit het bestuur
Bestuursvergadering 18 januari 2011
•
De nieuwe clubkleding is klaar en er is een
passessie geweest op de club waar direct de
kleding besteld kon worden. Ed Zijl gaat zich
met de verkoop belasten.
•
Gelukkig zijn er nieuwe barvrijwilligers
gevonden, maar we zijn nog steeds op zoek
naar een voorzitter barcommissie en een
roostermaker. Indien je interesse hebt, laat
ons dit weten. De barcommissie vervult een
zeer belangrijke rol binnen onze vereniging.
•
De groep Frans Perdijk organiseert op 10 juli
2011 een Zwarte Marathon.
•
De cijfers van het 4e kwartaal van de bar
laten een grote omzet zien.
Bestuursvergadering 24 februari 2011-03-01
•
Vanuit een gezamenlijk initiatief van hardloopverenigingen in de regio, staat HRR in
een aantal kramen op het Malieveld. Hier kan
kleding afgegeven worden.
•
De AED hangt nu in het clubhuis. We kunnen
voor de aanschaf hiervan subsidie aanvragen
bij de gemeente Den Haag.
•
Ook is het bestuur bezig met het aanvragen
van subsidie voor het dubbele glas (serre) en
de nieuwe verwarmingsketels.
•
Run2Day gaat adverteren achterop de barkaarten.
•
Er is een nieuwe secretaris TC gevonden
gelukkig. Er is nog wel 1 TC lid nodig. Aarzel
niet je op te geven.
•
De vrijwilligerscommissie vergadert op 1
maart a.s. over oa de vrijwilligersdag 2011.
•
HRR heeft een Linkedin account.

Data volgende bestuursvergaderingen:
15 maart, 10 mei

Van de ledenadministratie
Door: Willem van Prooijen

O

p het moment van schrijven, zo'n 6 weken
na het verzenden van de rekeningen, heeft
bijna 3/4 van de leden de contributie betaald. Allen
bedankt voor deze snelheid, ook voor de bemoedigende woorden die sommigen bijvoegen!
Het ledenaantal blijft gestaag stijgen. Aan het eind
van 2010 hadden we een totaal van 776, met een
gemiddelde leeftijd van 49,5 jaar. In 2010 hadden
we 93 afmeldingen, hun gem. leeftijd was 44,5
jaar. Daar tegenover stonden 111 aanmeldingen,
gem. leeftijd 41,4 jaar. Het vrij grote ledenverloop
zorgde dus voor een verjonging van de club, die
echter in 2010 het natuurlijke verouderingsproces
niet geheel kon stuiten. Eind 2009 was de gem.
leeftijd nl. 49,1 jaar. Is dit een trend? Eind 2008
hadden we 728 leden met een gem. leeftijd van
49,5 jaar. Tot zover de statistiek.
Aanmeldingen:
Geline Ormel
Ingrid van der Graaff
Edwin van den Acker
Sabrina de Looper
Fem Brenk
Ed de Jager
Chris Mahoney
Max Mahoney
Angelique Erkenbosch
Steven van den Heuvel
Pippa Gilbert
Colin Joyce
Bregje van Haaren
Mark Pauw
Martin Schaap
Pieter Luteijn
Nienke Meijer (opnieuw)
Allen van harte welkom!

Vroeger….. was alles beter!

R

uim een jaar geleden zijn er binnen onze vereniging richtlijnen voor trainers opgesteld. Als
bestuur en Technische Commissie (TC) hebben
we daarbij destijds afgesproken dat we na een jaar
met de trainers zouden gaan evalueren of ze met
deze richtlijnen kunnen werken en wat er anders
kan of moet. Samen met Lisa Romijn van de TC
heb ik met elke trainer een gesprek gevoerd. Een
tijdrovende klus, maar absoluut de moeite waard.
We krijgen hierdoor goede inzichten hoe trainers
tegen onze vereniging aankijken, hoe zij naar de
toekomst kijken en waar volgens hen actie op
ondernomen kan worden en nog veel meer andere
onderwerpen komen ter sprake. De komende
maanden gaan de TC en het bestuur met de resultaten van de gesprekken aan de slag. Zonder nu
alle interessante en belangrijke informatie uit deze
gesprekken hier weer te geven wil ik bij één onderwerp even stilstaan. Een veel voorkomend en
opvallend punt in de gesprekken is de vergelijking
die gemaakt wordt tussen het ‘nu’ en ‘pakweg de
eerste 10 jaar van het bestaan van onze vereniging’. Veel trainers spreken met liefde en een bijna
romantisch gevoel over die hardloopperiode.
Was het vroeger nou beter of is dat een cliché dat
juist bij deze tijd hoort? Wat was nou het ‘mooie’
in die jaren van onze vereniging? Snellere tijden?
Jazeker, die werden er gelopen en vooral door
veel meer atleten.
Liep je toen 34 minuten op de 10 dan waren er wel
zo’n 10 tal atleten bij de verschillende verenigingen die eenzelfde resultaat neerzetten. Loop je nu
in de 34 dan behoor je tot de toppers. Er werden
ook veel meer wedstrijden gelopen en er werden
zelfs bussen gehuurd waarmee men gezamenlijk
afreisde naar het buitenland om wedstrijden te
lopen. De trainingsprogramma’s waren in de beginjaren minder professioneel opgezet, maar men
ging er tegen aan en dat leverde goede tijden op.
Vandaag een wedstrijd gelopen? De volgende dag
ging men weer even fanatiek door. Investeren in
rust was er toen nog niet zo bij. De wedstrijdhype
die deze pioniersfase in onze vereniging kenmerkte is opgehouden. Was het vroeger nou beter?
Nou nee, het was vooral anders. De beleving die
we toen hadden is veranderd. Wedstrijden zijn
nog wel belangrijk maar toch niet meer het enige
waar we onze tijd aan besteden. Het lopen van
persoonlijke records staat niet meer voor iedereen
voorop. Recreatief lopen en zorgen dat het niveau
van je loopsnelheid in de pas blijft met je leeftijd is
minstens zo leuk.
Zo kent elke vereniging een periode met ups en
downs en veel mooie herinneringen, die met enige
regelmaat en met veel plezier opgehaald worden.
Eén ding blijft bij hardloopverenigingen door alle
jaren heen hetzelfde; na elke wedstrijd de uitwisseling over onze prestaties in ‘loperslatijn’.
Toon de Graauw

Inleverdata kopij:
12 mei

14 september
		
16 november
Wil jij de Hot Road Review nog
mooier maken? Dat kan!
Stuur je bijdrage op naar
redactie@hagueroadrunners.nl
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Lopen in Apeldoorn: Het is hier anders!
Lopen in Apeldoorn is anders dan
in de rest van Nederland. Hier geen
flitsende Afrikanen, maar veel duurlopers. Walter Rutten doet verslag van
een wedstrijd met een gemoedelijke
sfeer.
Door: Walter Rutten

W

e nemen onverwacht een trein later dan
gepland, omdat ik terug naar huis moest
vanwege een vergeten startnummer. Ondanks
dat zijn we toch op tijd in Apeldoorn aangekomen.
Een wandeling door een winderige binnenstad
van Apeldoorn, de winkels nog gesloten, langs
de enige concentratie van uitgaanscafé's in deze
stad, waar het nog ruikt naar verschaald bier. En
dan de Loolaan, waar het allemaal gebeurt.
De hardlopers hier lijken wat anders dan in de rest
van het land. Hier geen flitsende Afrikanen en landelijke toppers. Hier worden mensen die de loop

door de Veluwse bossen al jaren hebben gelopen
door de speaker begroet als oude bekenden.
Als ik later groot ben wil ik hier een hele marathon gaan lopen, maar vandaag behoor ik tot de
mindere goden, die de 27,5 km lange Asselronde
doen. Wij mogen wel starten met de marathonlopers, maar krijgen de kleedlokatie toebedeeld die
het verst van de start ligt, in een school dichtbij de
Naald. De kantine is open, men verkoopt er koffie
en stroopwafels, en mijn kleren mogen vandaag

op me wachten in het aardrijkskundelokaal op de
begane grond. Ik trek mijn meest afzichtelijke combinatie aan: ons clubsinglet over een knalgroen
Midwintermarathon-t-shirt. Nog een slokje water
uit de sponzenspoelbak in de hoek en dan naar
buiten.
De rij voor de toiletten die buiten staan opgesteld
is niet lang, maar lang genoeg om zeker tienmaal
de reclamespot te horen. Het videoscherm dat geplaatst is door de sponsor van wie ik de schoenen
een paar jaar niet heb gekocht wegens overmatige
slijtage staat al warm te draaien. “Hup papa” roept
een kleuter op het scherm tegen haar “vader”. Een
ander kind schalt “al deze mensen staan hier voor
jou” over de op dit punt verlaten Loolaan. Toch
lollig.
Ik loop wat in over een fietspad en een grindpad,
en dan begeef ik me naar de start, waar ik met
Else en Jolanda, een vriendin, heb afgesproken.
Zij lopen de 8 km. Het wordt pas echt druk als ik
de draaimolen en suikerspinkraampjes passeer:
hier wacht tout Apeldoorn tot het gaat gebeuren.
In het startvak zie ik ook wat andere HRR-shirtjes,
ik herken Bert en Marty. En ik spreek een Engelstalige jongen uit Voorschoten die een paar jaar
geleden in de tweede herengroep van de HRR
heeft gelopen. 25 km later zal ik hem voorbijlopen
als hij uit de marathon is gestapt wegens een
enkelblessure.
Dan gaan we: startschot, enthousiaste aanmoedigingen van de speaker, even zwaaien naar Else
en Jolanda en een minuut later de stilte en het
bekende geluid van voetstappen en, of verbeeld
ik me dat, meer geklets onder de lopers dan ik
gewend ben. In de klim naar Hoog Soeren vormen
zich groepjes lopers, Marty is bij mij aangehaakt
en we praten wat over Apeldoorn, de club, wedstrijden en pannenkoekenboerderijen. Serieus
wordt het als we, weliswaar bergaf, op de heide

San Silvester Loop Bonaire 31 december 2010
Hardlopen in het Koninkrijk. Een
verslag van één van de drie hardloopwedstrijden op Bonaire.
Door: Paulien Wijnvoord

E

r zijn slechts drie lopen per jaar op Bonaire:
tijdens Koninginnedag, de Regatta en op
Oudejaarsdag. Aangezien we in december op
vakantie waren op Bonaire, was dit een goede
reden om hieraan mee te doen. De San Silvester
Loop is een (ongeveer) 5 km-loop met als eindpunt
een kroeg.
Jan Willem (groep Peter Kempkes), mijn zoon
Wouter en ik stonden om 17.00 uur klaar bij het
startpunt, het stadion van Kralendijk. We waren
expres wat vroeg gegaan; de start het jaar ervoor
met 20 minuten vervroegd was omdat er een aantal Belgen hun vliegtuig moesten halen....
Dit jaar vertrokken we wel op tijd. De Kidsrun vertrok in tegenovergestelde richting zodat er vanuit

ons “startvak” in 2 richtingen vertrokken werd!
Jan Willem nam onmiddellijk de leiding en rende
de hoofdstraat in waar de lokale bevolking het
oude jaar aan het uitdrinken was onder muzikale
begeleiding van een Caraïbische band.
De verzorging was prima onderweg, water om de
2 km hetgeen geen overbodige luxe was bij 30
graden, en we werden toegejuicht bij de diverse
vuurwerkstands die nog volop aan het verkopen
waren. Al snel kwam het eindpunt in zicht: bar Ons
Hoekje. Jan Willem was 1e bij de mannen, ik 1e
bij de dames en Wouter had ook goed gelopen
in zijn categorie. Al bier drinkend doodden we de
tijd tot de prijsuitreiking. Alhoewel er nooit veel
deelnemers zijn, duurt dat soms toch een hele tijd,
maar ook de verzorging bij de kroeg was prima
met soep en gratis bier. Na een tijdje konden we
toch onze bekers in ontvangst nemen. Al met al
is dit een leuke loop als je eens met de lokale
Antilliaanse cultuur in aanraking wilt komen en de
organisatie is prima.

de wind recht tegen
krijgen. Bij de Halte
Assel, waar op 17 september 1944 de laatste
trein stopte, heeft zich
een handjevol fans
verzameld, waaronder
Else en Jolanda. Op
honderd meter afstand
hoor ik ze al “opa, opa!” scanderen. Gelukkig
switchen ze naar “Walter, Walter!” als ons groepje
de hoek om gaat. Onderwerp van discussie is
ondertussen de nieuwe HRR-clubkleding.
Het fietspad bergop naar de Amersfoortseweg herinnert me aan mijn doel: “heel” boven komen, dus
de komende zeven kilometer lange klim overleven.
Als ik vijf kilometer verderop, na de drankpost (ze
schenken hier thee!) een stel in het bos met een
spandoek “geplaagd door de wind” zie zitten, weet
ik dat het gaat lukken. Tijd om te versnellen, wind
in de rug, en weldra volgt het unieke kenmerk van
de Midwintermarathon: 6 km bergaf. Zo sjees ik
Apeldoorn weer in alsof ik een vijf kilometer loop.
De Loolaan alweer, hé is dat niet het hardlopende
prinsje daar op het videoscherm. Even later: “al
deze mensen staan hie...”, hahaha. Ik moedig nog
even degene aan die probeert me in te halen, en
kijk of de marathonwinnaar ook al in de buurt is
(dat is leuk van rond de 11-12 km/uur lopen, je
finisht in de buurt van de winnaar van de marathon), want als dat zo is wissel ik natuurlijk even
van baan.
En daar ben ik al. Ik krijg een echte deken om me
heen geslagen, de medaille hoef ik niet zelf om
te hangen en de thee staat klaar. Snel omkleden,
de douche met al die vieze naakte mannen sla ik
over. En de 8 km aanmoedigen, Else en Jolanda
en Jolanda en Marty die ook nog even de 8 km
erachteraan doet. Bikkel. “Gek is hij hè” hoor ik
ergens uit de voorbij zwoegende menigte.
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Terug naar het loopwiel?

dan het aantal deelnemende senioren. Bovendien
is het invoeren van M65+ goed voor onze plaats in
het clubklassement omdat onze club relatief veel
oude knarren heeft die nog goed kunnen meekomen.
Dan mijn laatste punt. Nog niet zo lang geleden
hebben we het Clubklassement gewonnen. Dit
jaar waren Haag en Sparta ons ver voor. Ik ben
er van overtuigd dat als onze lopers massaal
meedoen, we een goede kans maken de beker
terug te verdienen. De puntentelling zit gedegen in
elkaar, maar te ingewikkeld om hier uit te leggen.
Er zijn in de diverse leeftijdscategorieën punten te
verdienen, zowel voor de snelle lopers, maar ook
voor de minder snelle onder ons. Deelname is niet
belangrijker dan winnen, maar wel even belangrijk. Ik roep dus zowel de snelle- als de minder
snelle lopers op de 26e editie van de 1 vd 4 mee
te doen. Voor je portemonnee hoef je het niet te
laten, de deelname is bij voorinschrijving gratis en
bij na-inschrijving maar € 2. Het zou helpen als de
trainers de 1 vd 4-wedstrijden in hun schema´s opnemen. Een grote deelname is ook goed voor de
onderlinge competitie en de saamhorigheid in de
club. Het zal duidelijk zijn: Hier spreekt natuurlijk
niet alleen de liefhebber maar ook de voorzitter
van de TC, die de club ook graag zo hoog mogelijk
op het schavot ziet staan.
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Fysiospeak

pijnpunt, meestal ter grootte van een rijstkorrel,
vanuit verschillende hoeken aanpakken/prikken.
Als de therapeut met de naald het juiste punt
aanprikt, laat de spier een aanspanning, of ook wel
een “twitch” genoemd, zien. Dan is het effect optimaal en zal de spier maximaal gaan ontspannen,
waardoor de pijn zal verdwijnen en de beperkingen zullen verminderen. Als de patiënt een dof,
zeurend gevoel heeft, is op de juiste plek geprikt.
Overigens laten niet alle spieren zo’n twitch zien
en moet afgegaan worden op het gevoel van de
therapeut en dat van de patiënt. Het concept is
gebaseerd op anatomische en neurofysiologische
principes en is geen klassieke acupunctuur.

Wie wel eens is behandeld door een
fysiotherapeut (en wie is dat nu niet
als hardloper), weet dat er een hele
variatie in de soort behandeling zit.
Onze eigen Dannis heeft zich de laatste jaren toegelegd op de naalden.
De achtergrond toegelicht door de
prikkende fysio zelf.
Door: Dannis van den Berg, fysiotherapeut HRR

Z

oals sommigen van jullie al aan den lijve
hebben ondervonden werk ik al een paar jaar
met naaldjes. Voor degene die er alleen maar van
gehoord hebben hier een uiteenzetting over Dry
Needling, want zo heet het prikken met naaldjes.
En niet zoals sommigen denken acupunctuur,
deze techniek werkt via de energiebanen.
Als fysiotherapeut word ik dagelijks geconfronteerd met patiënten met spierproblemen in het
bewegingsapparaat. Sinds 2005 is de behandelmethode Dry Needling een specialisme binnen de
fysiotherapie, waarbij de pijnpunten in de spieren
worden aangepakt (geprikt). Deze pijnpunten ook
wel “triggerpoints” of “strakke bandjes” genoemd,
zijn in feite verhardingen in de spieren die zich niet
ontspannen. Dit kan veel pijn geven, zowel lokaal
als op afstand. Daarnaast kan een triggerpoint
ook een beperking geven in de bewegingen van
de spier en daarmee ook in ons dagelijks bestaan.
Dit kun je uiteraard behandelen met massage,
maar met toepassing van Dry Needling kan er
gerichter, effectiever en sneller gewerkt worden.

Hoe wordt dry needling toegepast?
“Dry Needling “betekent “droge naald” (zonder
vloeistof). Met een acupunctuurnaald kun je het

Uitstralende pijn
In principe komen alle spieren in aanmerking voor
Dry Needling. Een triggerpoint in de spieren geeft
een uitstralende pijn. Bijvoorbeeld: achillespeesklachten kunnen behandeld worden door het prikken van de kuitspier en zelfs soms in de bilspier.
Nekklachten, hoofdpijn en beperkingen in de beweeglijkheid van de nek kunnen verholpen worden
door het aanprikken van de nek- en schouderspieren. Uitstralende pijn in het been kan behandeld
worden door te prikken in de diepere spierlagen
van de bil-/rugmusculatuur. Dit zijn maar enkele
voorbeelden van een scala aan mogelijkheden.
Dry Needling is een waardevolle techniek als aanvulling op een behandeling fysiotherapie. In feite
bestaat mijn dagelijks werk voor een essentieel
deel uit de toepassing van Dry Needling. Niet
alleen voor een sportblessure of acute klachten
maar ook voor patiënten die langdurig klachten
hebben en soms zelfs uitbehandeld zijn kan Dry
Needling zeer effectief zijn.

Op de site: opgevenisgeenoptie.nl kunt u uitgebreid lezen hoe de hele actie in elkaar steekt en,
heel belangrijk, dat er absoluut geen strijkstok is.
Binnen deze site heb ik ook een eigen actie-pagina waar u eventueel rechtstreeks een donatie kunt
doen. ( http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/
fransmartens/frans-martens).

Donaties namens een bedrijf behoren ook tot de
mogelijkheid, u kunt dan een factuur ontvangen
waarvan het bedrag aftrekbaar is voor de belasting.
Zo kunnen we misschien samen helpen kanker
van een dodelijke ziekte in een chronische te
veranderen

Uitstralende pijn
in het been kan
behandeld worden door te prikken in de diepere
spierlagen van
de bil-/rugmusculatuur.

Zeer belangrijk voor een hardloper, want die moet
altijd gisteren beter zijn. Door de behandeling is er
direct minder pijn en meer beweeglijkheid.

Opgeven is geen optie
Omhoog turend naar de top van de
in dikke mist gehulde berg, moest de
kleine kale man een paar keer slikken.
Zes keer dacht ie, best veel.
Maar...wat moet, dat moet.
Door: Frans Martens

O

ngeveer een half jaar geleden is op vierendertigjarige leeftijd de oudste dochter van
mijn oudste zus overleden aan de gevolgen van
een tumor in haar hoofd. De strijd verloren zoals
men dat placht te noemen. Kanker dus.
Op 9 juni aanstaande, toevalligerwijs de dag
waarop zij 35 zou zijn geworden, zal ik, mede naar
aanleiding van haar overlijden, 6 keer de Alpe
d'Huez op fietsen. Niet voor de sportieve prestatie

maar uitsluitend als aanleiding om geld bij elkaar
te krijgen dat gebruikt zal worden in de strijd tegen
kanker. Ik ga dat niet alleen doen maar met een
grote groep andere fietsers in het kader van de
actie "Alpe d'HuZes".
Deze wordt dit jaar voor de zesde keer georganiseerd en men streeft ernaar het record bedrag van
2010, meer dan 12 miljoen euro, te overtreffen.
Op dit moment heb ik zelf al meer dan 2000
euro binnengehaald en is er nog ongeveer 3000
toegezegd. Ik hoop dat ik 10.000 euro bij elkaar
krijg voor 9 juni. Vandaar dit artikeltje. Hopend
op toestemming van het bestuur zal ik op korte
termijn 1 of meerdere keren met een collectebus
door het clubhuis gaan.
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Egmond Halve Marathon
Op 9 januari 2011 liepen Sandra
Craandijk, Monique van der Burg,
Frits Witmer en Ruud van Dijk de
beroemde en beruchte Egmond Halve
Marathon. Het prachtige parcours
deed de spanning rond de bus snel
vergeten.
Door: Ruud van Dijk (groep Jacques Overgaauw)

V

ol goede moed verzamelden we die dag op
Den Haag CS en namen de trein van 9.58
uur richting het noorden. Na een voorspoedige
reis arriveerden we om 11.30 uur in Heiloo, daar
stonden bussen klaar om ons naar Egmond te

brengen. Helaas had alleen Monique van tevoren
een buskaartje gekocht. Dat betekende dus dat
we alsnog in de rij moesten staan om ook voor de
anderen een buskaartje te kopen. Frits had een
wedstrijdlicentie en startte al om 13.00 uur. De
paniek sloeg enigszins toe toen we aan kwamen
lopen en de lange rij voor de buskaartjes zagen.
Met het buskaartje van Monique kon Frits gelukkig
doorlopen naar de bussen. Maar helaas, ook daar
stond een lange rij,
dus dat hielp niet heel
veel. Gelukkig wel net
genoeg om op tijd aan
de start te verschijnen.

Het was een frisse zonnige dag met een stevige zuidwesten wind. De temperatuur was niet
aangenaam om te wachten, maar na de start was
dit gauw vergeten. Het was een prachtig parcours
met als enig nadeel dat je na de start 4 km door
Egmond loopt, met zijn nauwe straten en je elkaar
daar een beetje in de weg loopt. Eenmaal op het
strand was het heerlijk lopen, hard zand met af en
toe wat vochtige plekken maar goed te doen. Je
merkt dan goed dat we met de groep veel op het
strand en door de duinen lopen.
Omdat mijn medelopers sneller lopen dan ik was
ik Monique en Sandra kort
na de start al kwijt, om over
Frits nog maar te zwijgen.
Na 8 km strand kregen we
een opgang vergelijkbaar
met die van Meijendel, en

Voetjes van de vloer: 1 van de 4 jubileumfeest
Zaterdagavond 5 maart was het
clubhuis van de HRR omgetoverd tot
een feestzaal. Onze vereniging was
gastheer voor het feest ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de
1 van de 4 lopen. Onderstaand een
korte impressie van dit festijn.
Door: Marty Messerschmidt

H

oe zat het ook al weer? 25 jaar geleden besloten een aantal mensen van verschillende
clubs om een soort wedstrijdcircuit te organiseren
voor de Haagse atletiekverenigingen. De wedstrijden dienden vooral laagdrempelig te zijn – dus
toegankelijk voor diegenen die weinig wedstrijden
liepen, want wedstrijden, daar keek men toch een
beetje angstig tegenaan. Daarbij zou het leuk zijn

kerd in de agenda’s van de Haagse verenigingen.
Om dit jubileum te vieren werd op 5 maart, de
avond na de laatste wedstrijd van het seizoen, een
feest gehouden voor de lopers van de deelnemende verenigingen. Gastheer was onze vereniging.
De barcommissie had haar best gedaan het
clubhuis om te toveren tot een gezellige feestzaal.
Ondanks de concurrentie van de voorjaarsvakantie en het carnaval genoten toch nog zo’n 150
mensen van de muziek van de Delftse band ‘De
nooduitgang’. Al snel kwamen op de dansvloer de
voetjes van de vloer in alle mogelijke alternatieve
technieken loopscholing.
Onze voorzitter Toon de Graauw zette tijdens
deze avond de mensen van het eerste uur in
het zonnetje. Tevens reikte hij de beker voor het
overall-klassement uit aan de toch nog verrassende winnaar van dit jaar: Haag atletiek. Waarna

ging de loop verder door het duingebied terug naar
Egmond.
De accommodatie was prima verzorgd. Het
systeem voor het opbergen van je tas, sticker met
nummer op je tas en sticker met hetzelfde nummer
weer op je startnummer werkte perfect.
Het enige nadeel bij Egmond is dat je afhankelijk
bent van openbaar vervoer en dat vertaalt zich na
afloop, als je moe bent, het snel afkoelt en de buitentemperatuur niet hoog is. Dan zit je er niet naar
uit te kijken om nog zeker 20 minuten te moeten
wachten op de bus, daar word ik niet vrolijk van.
Al met al waren we rond 17.00 uur weer in Den
Haag en ging iedereen met een voldaan gevoel
naar huis!

Groet uit Schoorl Run: volgend jaar weer!
Zondag 13 februari vond voor de
34ste keer de ‘Groet uit Schoorl Run’
plaats. De naam van het evenement
is leuk verzonnen. Het parcours gaat
namelijk dwars door twee dorpjes:
Groet en Schoorl, Noord-Holland.
Door: Gertjan Vierling

M

arcel Kamsteeg had al een paar keer eerder
meegedaan. Hij had mij, Oscar Vermeer en
John van Dijk enthousiast gemaakt om voor de
verandering ook een keertje aan deze loop mee
te doen, i.p.v. Apeldoorn. Het evenement kent drie
afstanden: 10 km, halve marathon en de 30 km.
Wij deden mee met de halve marathon.
Het was een vroegertje, zeker voor de zondag:
7.00 uur! opstaan, 8:00 uur Marcel oppikken, 8:30
Oscar oppikken en 10:00 uur aankomst John
ging met eigen vervoer. Om 11.00 uur werd het
startschot gegeven.
Het parcours is - werkelijk waar - prachtig. Je
begint in Schoorl, vervolgens maak je een lus
door Groet, dan volgt een grote cirkel door het
duingebied, de finish is tenslotte weer in Schoorl.

Anders dan bij de Meeuwen Makrelenloop staat
de plaatselijke gemeente het hier blijkbaar nog
wel toe om in grote getale door een duingebied te
lopen. Aan de halve marathon deden maar liefst
2.500 deelnemers mee.
Het duingebeid bij Schoorl is schitterend: bos,
heuvels en open vlakten wisselen elkaar af. Hoewel ik het als Hagenees niet graag wil toegeven:
het is daar mooier dan bij ons. Ook het weer was
ons erg gezind: 7 graden, nagenoeg geen wind en
volop zon.
Geen PR-aanrader
Om een PR te lopen raad ik Groet uit Schoorl niet
aan. Het is heuvelachtig, dus er zitten wat klimmetjes in. Daarnaast zorgde het smalle parcours in
combinatie met de grote hoeveelheid deelnemers
ervoor dat ik veel hinder had van alle mensen voor
mij. Dit had ik achteraf kunnen voorkomen door
eerder naar de startvakken te gaan. Dan had ik
namelijk meer voorin kunnen starten. Het brutonetto tijdverschil van bijna 7 minuten zegt genoeg.
Maar als trainingsloop voor de CPC is deze loop
daarentegen zeker een aanrader. Volgend jaar
weer!

Boekbinderij
BoekbinderijHudéjo/Van
Hudéjo/Vander
derNat
NatB.V.
B.V.
Karel Roosstraat 8
Karel
Roosstraat
8
2571 BH
Den Haag
2571
BH Den
Telefoon:
070 Haag
- 361 43 43
Telefoon:
361 79
43 51
43
Telefax: 070 - 360
Telefax: 070 - 360 79 51
om zo meer contact te hebben met de leden van
de andere verenigingen. Een soort competitie zou
ook nog eens een extra stimulans vormen om mee
te doen. Sinds die tijd is naast de wegwedstrijden
ook een crosscircuit aan de competitie toegevoegd. 25 jaar later is de competitie stevig veran-

vervolgens het feestgedruis weer werd voortgezet
tot in de late uurtjes.
Vanaf deze plaats een dankwoord aan de leden
van de barcommissie en de vrijwilligers die deze
geslaagde avond mogelijk hebben gemaakt.
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  UITSLAGEN 1 VAN DE 4

1 van de 4
wegwedstrijden
seizoen 2010-2011

1 van de 4
crosswedstrijden
seizoen 2010-2011

M-sen
1.
2.
3.
M-35
1.
2.
3.
M-45
1.
2.
3.
M-55
1.
2.
3.
4.
V-Sen
1.
2.
3.
V-35
1.
2.
3.
V-45
1.
2.
3.

M-sen
1.
2.
3.
M-35
1.
2.
3.
4.
M-45
1.
2.
3.
4.
5.
6.
M-55
1.
2.
3.
V-Sen
1.
V-35
1.
2.
3.
V-45
1.
2.
3.
4.

Jeroen Bonnes
Vincent Trinthamer
Arjen van Hoeve

Sparta
Sparta
Haag Atletiek

Andy Oskam
Amil Gonesh
Marlon Voorn

Sparta
Sparta
Sparta

Henri Havinga
Eddy Doorschodt
Theo Timmermans

AV40
Haag Atletiek
HRR

Niek Joanknecht
Anno Govers
Jacques Merx
Paul Slijpen

Sparta
Haag Atletiek
HRR
HRR

Moniek van Lieshout
Cynthia Gijzen
Patty Kuiper

Haag Atletiek
Haag Atletiek
HRR

Desiree Hendriks
Sylvia Daniels
Simone Lankhuijzen

Sparta
Sparta
Sparta

José Willemse
Ellen Oostvogel
Carolien Smit

HRR
Haag Atletiek
HRR

Pascal van Troost
Martin Bloemendal
Ralf van de Bos

Haag Atletiek
Koplopers
Haag Atletiek

Jos Euser
Haag Atletiek
Mattijs van Dulkenraad Sparta
Ralph Smits
Jaap Wijnands
HRR
Henri Havenga
Eddy Doorschodt
Tejo Scholten
Theo Timmermans
Peter Kempkes
Peter van Leeuwen

Sparta
Haag Atletiek
Sparta
HRR
HRR
HRR

Cor Hoebeke
Ron Koorevaar
Rob Barendregt

Koplopers
Koplopers
Sparta

Cynthia Gijzen
Ulla de Wreede
Simone Lankhuijzen
Diana Parlevliet

HRR
Sparta

Ellen Oostvogel
Elleke Koornneef
Sylvia Dingemans
Carolien Smit

Haag Atletiek
Haag Atletiek
HRR
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Lopen voor een goede tijd of voor de lol ?
Lopen in de vrije natuur doe je volgens Jan Willem Six voor de lol en
geeft veel voldoening. Lopen voor
een goede tijd kan ook voldoening
geven. Maar hoe bepaal je wat een
goede tijd is? Jan Willem geeft in
deze bijdrage tips voor beide doelen. Over Belgisch bier, theoretische
rekenregels en ervaringscijfers.
Door: Jan Willem Six

H

oud je van de natuur en het buitenleven, dan
is hardlopen een goede manier om dit op
te snuiven. Wat dit betreft hebben we weinig te
klagen met de duinen en het strand als onze achtertuin. De heuvels en dorpjes in de Voerenstreek
en de Ardennen mogen er echter ook zijn. Iedere

Het onbevooroordeeld en zelf ervaren is het leukste. Wel is het handig om hardloopschoenen met
een fatsoenlijk profiel aan te trekken.
Ja, voor de lol lopen krijgt voor ieder een persoonlijke invulling, daar zijn boeken over vol te schrijven. Over een goede finishtijd daarentegen kun je
niet van mening verschillen. Op uitslagenlijsten en
in klassementen wordt per leeftijdscategorie bijgehouden hoe goed je gelopen tijd is t.o.v. anderen,
tot vele jaren terug.
Voor een goede tijd op de kortere afstanden zijn
de eventuele offers nog wel te overzien, maar voor
een goede marathontijd is een lange voorbereiding
nodig. Nou niet bepaald iets waarvan je zegt, ik
doe het een paar keer en kijk wel wat het oplevert.
In dit verband zijn realistische doelen belangrijk en
zo wordt al snel naar een veelgebruikte omrekeningscalculator gegrepen die op diverse internet-

Pascal

De weg raak je hier
niet gauw kwijt

een veel langere afstand klopt de formule niet.
Als voorbeeld volgt hier het omrekenen van een
finishtijd op de 5 km naar een marathontijd. Iedereen weet dat als je 20 minuten doet over 5 km, dat
nog niet wil zeggen dat je 40 km kunt afleggen in
2:50:00 (8x20x1,06 = 170 minuten), oftewel een
marathon aflegt in 2:58:56.
Duidelijk is dat het opslag-percentage geen 6%
moet zijn, maar hoger, als je tenminste uitgaat van
een tijd, die is gelopen op de 5 km.
Om een lang verhaal kort te maken; van ongeveer
30 HRR-lopers, waarvan een marathontijd bekend
is en waarvan ook op andere afstanden tijden
bekend zijn, ben ik nagegaan wat de werkelijke
percentages zijn in plaats van de genoemde 6%.

winter rijden we met een groepje wel een paar
keer op zondagochtend die kant op, vaak naar de
hardloopvereniging in Olne. De lijfspreuk van deze
vereniging is verwerkt in hun internet adres: “courir
pour le plaisir” en dit karakteriseert vrij aardig de
sfeer van de challenge – prestatieloop –.
Zo staan voorafgaand aan de start de deelnemers
in de beschutting van het clubhuis in groepjes met
elkaar te praten, terwijl de voorzitter/wedstrijdleider, staand in de laadbak van een pick-up truck,
in het Frans de laatste aanwijzingen geeft. Dat
niet iedereen even goed oplet deert niemand. Dit
leidt wel eens tot onverwachte situaties. Zo was
de start een keer in tegenovergestelde richting als
gebruikelijk (leuk, het parcours eens andersom)
en ontdekten bij het startsein de achtersten dat ze
opeens vooraan stonden, met een nogal chaotisch
vertrek tot gevolg. Het lijkt misschien gek dat dit
kan gebeuren, maar een echte startlijn is er niet. In
plaats daarvan is het voorterrein van het clubhuis,
gelegen bovenop een heuvel, het startterrein. Tenminste als het niet regent, want anders wachten
velen liever binnen in het clubhuis het moment af
dat degenen die wel buiten staan vertrekken; de
start heeft doorgaans meer weg van een kortstondige onderbreking van alle gesprekken, dan van
het wegschieten van een gefocused gezelschap
hardlopers. En dan is het begin altijd goed voor de
moraal; veel te hard gaat het dan heuvelafwaarts.
Voor verdere details van het parcours, kan ik je
aanraden zelf eens te gaan lopen in die contreien.

sites is te vinden: T2=T1*D2/D1*1,06.
Hiermee kun je berekenen wat je eindtijd op een
langere afstand zou kunnen zijn, als je je eindtijd
op een korte afstand weet.
In woorden zegt de formule: als de afstand 2 keer
zo lang is, dan doe je er ook 2 keer zo lang over
plus 6% (de factor 1,06 in de formule).
Een voorbeeld: als je 50 minuten loopt over 10
km, dan loop je over 20 km 100 minuten plus 6
minuten (6 minuten is 6% van 100 minuten); dit is
in totaal 106 minuten (2x50x1,06 = 106), oftewel
een finishtijd van 1:46:00.

Loop je, in dit voorbeeld, in werkelijkheid de marathon langzamer, dan zou de conclusie kunnen zijn
dat het op basis van je halve marathontijd sneller
zou moeten kunnen. Ook zou het kunnen aangeven dat je gewoon een erg goede halve marathon
hebt gelopen.
Andersom, als je marathontijd sneller is dan
3:20:00, dan zou het de moeite lonen om de halve
marathon nog eens over te doen.
Een paar kanttekeningen:
De tijden van ongeveer 30 hardlopers verspreid
over alle leeftijdcategorieën zijn te weinig gegevens om voldoende nauwkeurig de percentages
te berekenen. Dus als je de percentages toepast
op je eigen tijden, dan kunnen er afwijkingen ontstaan. Niettemin zijn bovenstaande percentage’s
dichter bij de werkelijkheid, dan wanneer je van
6% uitgaat. En ook als van meer lopers de tijden
in ogenschouw genomen zouden worden, dan zal
bovenstaande trend niet anders zijn.
Verder zijn er altijd persoonlijke verschillen. En
vooral voor een marathon geldt, dat de omstandigheden een grote invloed kunnen hebben.
Ook valt op dat de tijden op de halve marathon in
het prestatieklassement relatief scherp zijn, hetgeen het wat hogere percentage verklaart.
Verder blijkt leeftijd een geringe rol te spelen,
behalve dat oudere mensen relatief snel zijn op
de kortere afstanden (5 en 10 km), hetgeen zich
vertaalt in hogere percentages. Verschillen tussen
vrouwen en mannen lijken er nagenoeg niet te zijn,
behalve bij de 5 km liggen de percentages voor

Peter Kempkes,
Marco Boerlage,
Piet Boorsma,
Jan de Nijs,
Jan Willem,
Willem van Prooijen

Na afloop gezellig
met een biertje

De populariteit van deze formule ten spijt, er klopt
weinig van en het probleem zit in de 6%. Vooral bij
het omrekenen van een relatief korte afstand naar

In de onderstaande tabel zijn de gemiddelde percentages weergegeven.
Afstand in km
werkelijk percentage

5

10

15

16

20

21,1

25

30

42,2

1,18

1,16

1,12

1,09

1,08

1,11

1,05

1,04

1,00

Duidelijk is dat een vast percentage van 6%
(oftewel factor 1,06) niet is te gebruiken voor alle
afstanden. In feite zou het alleen ongeveer kloppen voor het omreken van een 25 km-tijd naar een
marathontijd.

vrouwen wat hoger.

Een voorbeeld; stel dat je 1:30 uur doet over de
halve marathon (90 minuten), dan wordt gemiddeld over de hele marathon gelopen: 90 x 2 x 1,11
= 200 minuten (afgerond), d.w.z. 3:20:00. Het
gebruikte percentage is hier dus 11% (factor 1,11).
Dit lijkt realistischer dan een tijd van 3:11:00 bij
een percentage van 6%.

Zo, na al dit gedoe over tijden, is het weer hoog
tijd voor een loopje in Belgie, naar Olne bijvoorbeeld, met een lekker tapje Leffe Bruin of Leffe
blond na afloop.

Probeer het eens uit op je eigen gelopen tijden
en stel vast op welke afstand het meeste verbeteringspotentieel ligt!
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De ‘Haegsche Ooievaar Runners’ in volle voorbereiding!
Ook dit jaar doet het team van
de Haagsche Ooievaarsrunners
(HOR105) mee met de Roparun. Een
verslag van de voorbereiding op dit
evenement.
Door: Mirjan de Lange

Z

aterdagmiddag 12 februari was het dan zover.
Oerhollands weer met grijze, snel jagende
luchten en af en toe een buitje. De Haegsche
Ooievaar Runners waren klaar voor de tweede
training, een route van 77 km dit keer. Twee
ploegen van 4 renners, 3 fietsers en twee auto’s
gingen afzonderlijk de schemer in. Richting Wassenaar, na ongeveer 10 minuten werd de eerste
loper afgewisseld door nummer 2.

men bij de HRR club was iedereen tevreden. Een
biertje en/of wijntje tot besluit maakte de avond tot
een succesvolle, gezellige training. Nog twee trainingen te gaan tot het echte werk: de Roparun..!
Haegsche Ooievaar Runners
Het team de Haegsche Ooievaar Runners doet
onder teamnummer 105 sinds 2000 mee aan
de Roparun. De Roparun is de langste non-stop
estafetteloop van de wereld tussen Rotterdam en
Parijs. Het is een uniek hardloopevenement met
een even uniek doel: Trachten de kwaliteit van het
leven van mensen met kanker zoveel mogelijk te
verbeteren. De start van de Roparun zal dit jaar
zijn op 11 juni 2011 in Parijs, de finish op 13 juni
(2e pinksterdag) op de Coolsingel in Rotterdam.
Ook dit jaar zijn er weer 8 enthousiaste lopers, 6
fietsers, 3 chauffeurs, 2 cateraars, 2 masseurs en
een teamcaptain die zich gezamenlijk team Haegsche Ooievaar Runners mogen noemen.

Het was een mooie tocht via Wassenaar, Leiden,
Lisse, de Kaag, Leidschendam en Voorburg.
De teams deden er ongeveer 7 uur over. Eén keer
is er verkeerd gereden met de auto en één keer is
een loper verkeerd gelopen. Maar weer aangeko-

Inzamelen van geld
Trainen is erg belangrijk, aan de ene kant dient
de fietser en loper een goede conditie te hebben.
Tevens is het van belang elkaar goed te leren
kennen en te ervaren hoe de Roparun dadelijk in
het “echt gaat”. Maar het inzamelen van geld is
natuurlijk ons voornaamste doel. Het afgelopen
jaar hebben de Haegsche Ooievaar Runners een
bedrag bij elkaar gehaald van € 29.197,43!

De overige komende activiteiten die gepland staan zijn:
Activiteit
Loopbandactie De Fred
Actie kampeercentrum De Jong
Goede Spullen Markt
(rommelmarkt)
Loopbandactie Leidschenhage
Wijnproeverij

Barpraat

Naast het benaderen van potentiële sponsoren
worden er door de Haegsche Ooievaar Runners
verschillende activiteiten gepland om samen met
vrienden, familie, bekenden weer zo veel mogelijk
geld te verzamelen.

rant De Tender in Valkenburg. We nodigen je
graag uit voor dit heerlijke 5 gangen diner!

Hoe kan jij ons helpen?
Heb jij ideeën om geld binnen te halen, heb je
contacten met bedrijven voor eventuele sponsoring, wil je helpen of langskomen bij één van onze
activiteiten of wil je een donatie doen? Er zijn
allerlei manieren om het 'Roparun-gevoel' over te
brengen. Je inzet is van harte welkom!

Je bent van harte welkom op het Roparun diner of
één van onze overige activiteiten! Ook zijn we op
zoek naar zoveel mogelijk ‘goede spullen’ om te
verkopen tijdens Koningendag op de rommelmarkt.
Op onze website www.hor105.nl is meer informatie
te vinden over het Roparun Diner en onze overige
activiteiten. Ook is er informatie te vinden over
het team en de mogelijkheden voor sponsoring.
Daarnaast is er een mogelijkheid je aan te melden
voor onze nieuwsbrief.
De Haegsche Ooievaar Runners stellen elk jaar
weer een enthousiast team samen, mocht je interesse hebben om volgend jaar deel te nemen, laat
het ons weten!

Data
16 april
25 april
30 april

Lokatie
Frederik Hendriklaan, Den Haag
Kampeercentrum de Jong, Hillegom ‐ De Zilk
Belgisch Park, Scheveningen

De eerst volgende activiteit is het Roparun Diner
op dinsdag 29 maart. Voorgaande jaren werd dit
diner op de club georganiseerd, maar dit jaar is
gekozen voor een professionele locatie: Restau-

14 mei
22 mei

Winkelcentrum Leidschenhage, Den Haag
Schuitter wijnservice, Den Haag

HRR-trainers gaan digitaal

Een terugblik op het afgelopen jaar van achter de bar.

Door: Cees Crielaard

M

Tijdens de
training

ede dankzij de inzet van ongeveer 85
barmederwerkers heeft de bar een goed
jaar gedraaid. In het financieel overzicht van de
penningmeester kunt u lezen dat we ruim € 65.000
hebben omgezet!
Een paar getallen: Tijdens zo’n 260 bardiensten
gingen er 2.500 vlaflips, 10.000 broodjes, 26.000
koppen thee/koffie en 27.000 flesjes/glazen
frisdrank, bier en wijn, oftewel 65.500 consumpties over de toonbank! En dan nog een behoorlijk
aantal “maaltijden” verzorgd door de diverse
medewerkers. De “thema-avonden” op de TimeTrial avonden, verzorgd door de groep Perdijk (met
name Hein/Marty/Bert als coördinatoren) waren
een groot succes. Dat kan ook van de BBQ-avond
gezegd worden, die door een groep rond Rob
Krahmer werd verzorgd.

Hoewel er de laatste maanden wat nieuwe aanmeldingen zijn van vrijwilligers blijft ons streven om
ongeveer 100 barmedewerkers in ons bestand te
krijgen.
De barcommissie komt elke eerste donderdag
van de maand bijeen om de gang van zaken door
te nemen. Ineke Gillet, sinds oktober 2009 geen
lid meer van de barcommissie, heeft er wel voor
gezorgd dat het bardienstrooster steeds op tijd
klaar was en bij de mensen “in de (e-mail) bus”
lag. We hopen dat we er op korte termijn in slagen
om een nieuw barcommissielid aan te trekken voor
deze taak. Ook is er sinds oktober een vacature
barcommissie-voorzitter. Helaas is het ons nog
niet gelukt hiervoor een geschikte vrijwilliger te
vinden maar we geven niet op. We gaan ervan
uit dat we ook in 2011 met alle barvrijwilligers een
goed jaar kunnen realiseren! Met dank aan alle
medewerkers/vrijwilligers!

In de vorige editie van ons Hot Road Review gaf Dick van der Kleij uiting
aan zijn zorgen om de vergrijzing binnen de club en het trainerskorps in het
bijzonder. Dat zou ook kunnen inhouden dat de moderne social media niet aan
hen besteed zijn. Jome ontdekte dat er toch trainers zijn die met hun tijd mee
gaan.
Door: Jome

I

n de huidige maatschappij is analoog uit. Vrijwel
iedereen gaat over op digitaal. Je moet wel een
echte kluizenaar zijn om geen mobiele telefoon
te hebben. In het openbare leven, vooral in het
openbaar vervoer, zijn mensen niet meer met
elkaar in gesprek maar doden ze hun tijd met het
beantwoorden van berichten op hun IPhone of
Blackberry.
De laatste tien jaar zijn de zogenaamde ‘social
media’ een enorme opmars begonnen en niet
meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan.
Hyves, LinkedIn en Facebook hebben een enorme
vlucht genomen. Miljoenen mensen zijn door deze
sites met elkaar verbonden. Ook Twitter kent een
enorme populariteit. Bekende Nederlanders hebben veel volgers; Femke Halsema stond bekend
als de Twitterkoningin van de politiek.
Om met de tijd mee te gaan kon ook onze vereniging niet achterblijven. Voor de communicatie naar
buiten is een website essentieel. Via internet moet

de eerste interesse van potentiële leden gewekt
worden. De laatste jaren heeft de HRR- website
een steeds professionelere opzet gekregen. De
informatie wordt adequaat up to date gehouden en
de verhouding tekst/beeld is prettig. Van een nieuw
lid heb ik wel eens gehoord dat de overzichtelijke
informatie over trainingsmogelijkheden voor hem
reden was om lid te worden van onze vereniging.
Alleen het ontbreken van een gastenboek ervaar ik
momenteel als een gemis.
Het trainersgilde laat zich ook niet onbetuigd in
andere digitale uitingen. Een snelle inventarisatie levert de volgende oogst op: Websites van
de wedstrijdgroep, de beginnerscursus en de
groep van Eric Walter, een Hyves-pagina van de
loopgroep Ed Zijl, een HRR-groep op LinkedIn
en blogs van de groepen Perdijk en Hoogeveen.
Trainer Robert Ficker is daarnaast ook actief op
twitter, wellicht meer. Stuk voor stuk leuke en
informatierijke plekken in de digitale wereld en het
bekijken de moeite waard! Hoezo vergrijzing? De
vereniging gaat met haar tijd mee.

42 kilometertjes!

Alle nieuwtjes, trainingen en loopjes in aanloop naar welke marathon dan ook!

Pagina's
•
•
•
•
•
•
•

Startpagina			
Trainings en wedstrijdverslagen
Foto's en video's		
Buienradar en meer		
Hall of fame			
Twitter updates		
Trivia			

http://afstanden.blogspot.com/
http://afstanden.blogspot.com/p/trainingsverslagen.html
http://afstanden.blogspot.com/p/fotos-en-videos.html
http://afstanden.blogspot.com/p/widgets.html
http://afstanden.blogspot.com/p/tijden-van-de-groep.html
http://afstanden.blogspot.com/p/twitter.html
http://afstanden.blogspot.com/p/trivia.html
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Puinduinrun
De Haagse Puinduinen, ook wel met een knipoog de "Alpen van Den Haag"
genoemd, is een recreatiegebied dat is ontstaan uit een letterlijke hoop van
puin als gevolg van allerlei sloopwerkzaamheden in de jaren vijftig en zestig.
De Puinduinen, onder meer dienende als versterking van de kust werd in 1968
voltooid. Grappig is het te weten dat rond 1919 ditzelfde gebied fungeerde
als een kleine vlieghaven. Eens per jaar wordt hier een cross georganiseerd.
Verslag van de bergetappe aan de kust.
Door: Bart Dankloff

D

Op zondag 22 mei a.s. wordt er door
leden van onze club de veertiende
editie van Sdu Royal Ten georganiseerd.

e website van de puindúnrun belooft veel
goeds: Een mooie loop door de puindúnuh
bij Kijkduin en een t-shirt met een afbeelding van
Haagse Harry als beloning. Er is zelf een fillumpje
geplaatst van vorig jaar waarbij je deelnemers een
flinke trap ziet oplopen. Prima, er zit dus een trap
in ’t parcours, dat weet je dan alvast.
De puinduinrun bestaat uit 1, 2 of 3 rondes van 3,5
km. Zondag 23 januari is het lekker winters koud.
Bij de start staat een plukje HRR-ers hard zijn best
te doen om warm te blijven.

W

De eerste ronde is toch even aftasten. Het eerste
deel blijkt vlak. Dan de trap die ik herken uit het
filmpje. Boven aangekomen hebben we een prachtig uitzicht op nog twee trappen in het parcours.
Ik neem me voor om volgende keer toch beter het
parcourskaartje te bestuderen...

ij zijn er erg trots op het op één na grootste
atletiekevenement van Den Haag te mogen
organiseren.
Met meer dan 3000 deelnemers en een perfecte
organisatie hopen we deze jubileum editie (15) tot
een mooi loopfeest te maken en daar hebben we
jullie hulp weer heel hard bij nodig.
De start- en finish is ook dit jaar weer aan de
Beatrixlaan en vandaar zal de route de lopers
weer richting het oude parcours leiden.
Kortom een spannend jaar, wij hebben er zin in

en hopen dat jullie ook enthousiast worden en je
spontaan aanmeldt om ons te helpen op zondag
22 mei 2011.
Zou je zo vriendelijk willen zijn om je op te geven
bij een van de onderstaande personen t.w.
Marcel den Dulk, Margriet Hoekstra, Rob Krahmer
Cees Bol, Andre Papilaja, Joop de Gier, Herman
van der Stijl,
Bellen 070-3939485 of een mailtje sturen kan natuurlijk ook naar h.a.vanderstijljansen@12move.nl
www.royalten.nl
info@royalten.nl
Aanmelden via de clubsite kan ook.
Met sportieve groeten,
Het bestuur van Sdu The Hague Royal Ten

Eigenlijk gaan die trappen ook goed en ronde 1 zit
erop. Dat was een mooie opwarmer, hopelijk kan
ik het tempo vasthouden. Ronde 2 en 3 gaan mooi
vlak en de laatse 500 meter vergezelt trainer Erik
me.
Tevreden spring ik onder de warme douche. Nog
altijd tevreden drink ik daarna een colaatje in de
kantine. Bij de prijsuitreiking blijkt dat er twee
meisjes van 11 en 13 (!) jaar een veel snellere tijd
gelopen hebben. Mijn tevredenheid neemt daardoor toch ietsje af...Welk krachtvoer krijgen deze
dames, en waar kan ik dat bestellen?
Voor wie deze loop nog nooit gedaan heeft: de
puindúnrun is een echte aanrader. Een mooi en
afwisselend parcours en prima georganiseerd door
de Residentie Triathlonclub Den Haag.
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ZIER RUNNING, Dé hardloop speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 632, 2564 AK Den Haag, TEL. 070-368 30 74
Rembrandtstraat 26, 2671 GE Naaldwijk, TEL. 0174-622744
www.zierrunning.nl
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     PRESTATIE-KLASSEMENT

Wijzigingen in de vitrine met de besten aller tijden

Izaak Luteijn

Dit keer 6 wijzigingen in de vitrine met de top vijf prestaties aller tijden per leeftijds categorie. Het betreft de wijzigingen in de periode 1 januari tot en met 28 februari 2011.
10 km weg:
- Izaak Luteijn: liep op 13 februari in Delft de 10 km in 0:48:00. Dit levert hem de vierde plaats op in
de categorie M65. Theo Hoenderkamp die op 7 oktober 2006 de 10 km in Den Haag liep in 0:48:57
verdwijnt hierdoor uit de vitrine.
- José Willemse: liep op 16 januari de 10 km in Den Haag. De tijd 0:42:17 levert haar de tweede
plaats op in de categorie V50. Deze plaats deelde ze al met Lidwien van der Valk met 0:42:26.
21,1 km weg:
- John van Dijk: liep in Schoorl op 13 februari de halve marathon in 1:33:04. In de categorie M60 levert hem dit de derde plaats op. Willem van Prooijen die op 17 maart 2009 in Den Haag deze afstand
aflegde in 1:37:13 verdwijnt hierdoor uit de vitrine.

30 km weg:
- Jan Willem Six: liep in Schoorl op 13 februari de 30 km. Zijn tijd 2:03:55 levert hem in de categorie
M50 de eerste plaats op.
Peter Kempkes: liep op 13 februari ook de 30 km in Schoorl. Hij komt in de categorie M50 op plaats 2
met 2:09:10. Henk van Leeuwen die op 15 februari 2004 in Schoorl 2:30:14 liep en Bas Mullekes, die
eveneens in Schoorl, 2:37:56 liep op 20 februari 2000 verdwijnen uit de vitrine.
- Piet Boorsma: liet op13 februari in Schoorl 2:15:25 noteren op de 30 km. Dit levert hem in de categorie M55 de tweede plaats. Jacques Overgaauw die op 14 maart 2004 in Tilburg de 30 km liep in
2:29:28 verdwijnt hierdoor uit de vitrine.

HRR Clubklassement 2010

D

e één loopt voor zijn plezier, de ander (ook)
voor het neerzetten van prestaties. Die
laatste categorie is in eerste instantie gericht op de
eigen tijden. Maar het is ook interessant om de eigen prestaties te vergelijken met die van anderen.
Om dat mogelijk te maken heeft de HRR een clubklassement ontwikkeld. Alvorens het klassement
voor 2010 weer te geven, eerst een korte uitleg
over de belangrijkste regels voor de puntentelling
die hieraan ten grondslag ligt.
Punten voor het prestatieklassement kunnen
alleen worden gewonnen in de zogenaamde klassementswedstrijden, die elk jaar worden vastgesteld door de Technische Commissie. Zie onder
"kalender" op de website voor wedstrijden die per
jaar meetellen in het prestatieklassement. Alleen
de clubleden die als HRR-wedstrijdloper aan deze
wedstrijden meedoen kunnen punten verdienen.
Reden hiervoor is pragmatisch: recreanten en
mensen die deelnemen aan een businessteam zijn
moeilijk herkenbaar in de uitslagen.
Alleen de beste vijf prestaties tellen mee, waarvan
maximaal twee in HRR-TimeTrials.
Het aantal punten dat je in een klassementswedstrijd behaalt is gerelateerd aan het overall clubrecord op de betreffende wedstrijdafstand. Mensen
die vijf wedstrijden lopen eindigen hoger op de lijst
dan mensen met minder wedstrijden, ook al is het
totaal aantal punten hoger. Om als winnaar in een
leeftijdscategorie in aanmerking in komen voor een
beker, moet voldaan worden aan een minimum
aantal punten.
Met behulp van al deze min of meer wiskundige
formules is de wedstrijdsecretaris gekomen tot de
onderstaande top 5 per leeftijdscategorie. De complete lijst is terug te vinden op de website. Tijdens
de Algemene Ledenvergadering van 18 april zullen
de bekers worden uitgereikt.
Mannen senioren
(bekergrens 4250 punten)
1.
Eddy Roodakker
2.
Huub Redegeld 		
3.
Wouter Kanselaar 		
4.
Stefan Claessens 		
5.
Dirk Graafland		
Mannen masters 35
(bekergrens 4000 punten)
1.
Appie Beekhuizen		
2.
Alex van den Berg		
3.
Xander Dijkhoff		
4.
John van Wezel		
5.
Niels Franken		
Mannen masters 45
(bekergrens 3750 punten)
1.
Theo Timmermans
2.
Willem de Graaf		
3.
Steven Post		
4.
Peter Kempkes		
5.
Appie Beekhuizen		

4318-beker
4236
3998
3908
3893

3757
3658
3585
3439
3428

4229-beker
4128
3914
3761
3757

Mannen masters 55
(bekergrens 3250 punten)
1.
Jacques Merx
2.
Joop Seitzinger		
3.
Ali Golhashem		
4.
Paul Slijpen		
5.
Willem van Prooijen		
Mannen masters 65
(bekergrens 2750 punten)
1.
Henk Breugom
2.
Toon de Graauw		
3.
Wim Ammerlaan		
4.
Izaak Luteijn		
5.
Peter Hoek		

3483-beker
3354
333
3305
3296

3256-beker
2844
2674
2382
1987

Mannen masters 75
(bekergrens 2500 punten)
1.
Jan Ruigrok		
2.
Ab Dijkers		

971
498

Vrouwen senioren
(bekergrens 3750 punten)
1.
Patty Kuiper		
2.
Viviane de Groot		
3.
Nicole Hoornweg		
4.
Marieke van der Wilk
5.
Marjan Ossendarp		

3380
1794
1705
1627
1592

Vrouwen masters 35
(bekergrens 3500 punten)
1.
Ulla de Wreede		
2.
Liesbeth Brama		
3.
Sandra van den Berg
4.
Else Meijer		
5.
Yvonne Smit		

3258
2716
2781
2261
2133

Vrouwen masters 45
(bekergrens 3250 punten)
1.
José Willemse
2.
Judy Leslie		
3.
Margriet Hoekstra		
4.
Annie van Heiningen
5.
Paulien Wijnvoord		

3472-beker
3398
3181
3017
2968

Vrouwen masters 55
(bekergrens 3000 punten)
1.
Ellen Hazenbroek		
2.
Sophie van Geenhuizen
3.
Heleen Wagenaar		
4.
Els van Cranenburgh
5.
Margery Mahler		

2655
2215
1460
1407
1338

Vrouwen masters 65
(bekergrens 2750 punten)
1.
Joannie Bosmans		
2.
Truus Kalisvaart		

836
798

Vrouwen masters 75
(bekergrens 2250 punten)
1.
Truus Kalisvaart		
2.
Corry Herps		

1199
425

Met de klok mee:
Eddy Roodakker
Henk Breugem
Jacques Merx (midden)
Theo Timmermans
Jose Willems
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UITSLAGEN
34e Flynth Floracross, Boskoop, 6000 m,
6-11-2010
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M60 0:30:51
Boom van den, Chrik
			
(AAV'36)
6
M60 0:34:55
Zijl, Ed
1 van de 4 Koploperscross, Delft, 4500 m,
2-1-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:18:54
Smit, Joeri (-)
1
M55 0:24:54
Zijl, Ed
1
V35 0:25:30
Gijzenburg, Ella
			
(Koplopers)
11
V35 0:30:23
Klok, Monique
1 van de 4 Koploperscross, Delft, 9000 m,
2-1-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:35:23
Rotsaert, Marc
			
(Koplopers)
1
M45 0:38:09
Havinga, Henri(AV'40)
2
M45 0:38:12
Leeuwen van, Pierre
3
M45 0:38:34
Graaf de, Willem
1
M35 0:39:01
Oskam, Andy(AV
Sparta)
7
M45 0:40:51
Timmermans, Theo
1
M55 0:41:18
Hoebeke, Cor
			
(Koplopers)
8
M45 0:41:44
Kempkes, Peter
10
M45 0:42:36
Blokker, Hans
13
M45 0:43:04
Leeuwen van, Peter
1
VSE 0:43:15
Vries de, Juriena
			
(AV'40)
1
V45 0:46:16
Voorn, Corina
			
Koplopers)
21
M35 0:46:16
Wijnands, Jaap
1
V35 0:48:21
Maas-Aerts, Lilian
			
(Renergie)
3
V35 0:50:55
Wreede de, Ulla
5
V45 0:51:22
Hoekstra, Margriet
11
M55 0:52:34
Luteijn, Izaak
35
M45 0:53:08
Roo de, Charles
38
M45 0:55:47
Wisse, Peter
16
M55 0:56:24
Slijpen, Paul
9
V35 0:56:53
Zevenbergen, Petra
32
M35 0:58:16
Wezel van, Roeland
12
V35 1:00:00
Brongers, Debbie
10
V45 1:02:52
Korterink, Marike
1 van de 4 cross Haag, Den Haag, 8000 m,
8-1-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
2
M45 0:23:26
Graaf de, Willem
1
MSE 0:28:34
Troost van, Pascal
			
(Haag Atletiek)
1
M45 0:32:09
Havinga, Henri
			
(Sparta)
1
M55 0:32:39
Buijs, Ad(Phoenix)
4
M45 0:33:26
Timmermans, Theo
2
MSE 0:34:27
Dijksterhuis, Gerwin
6
M45 0:34:40
Kempkes, Peter
7
M45 0:34:48
Blokker, Hans
8
M45 0:35:14
Leeuwen van, Peter
1
VSE 0:37:11
Voorthuijsen, Liesbeth
			
(Haag Atletiek)
1
V35 0:37:43
Hendriks, Desiree
			
(Sparta)
1
V45 0:39:29
Oostvogel, Ellen
			
(Haag Atletiek)
6
M55 0:40:03
Prooijen van, Willem
3
V35 0:41:56
Wreede de, Ulla
11
M55 0:42:53
Slijpen, Paul
26
M45 0:42:55
Roo de, Charles
5
V45 0:43:44
Smit, Carolien
14
M55 0:45:04
Luteijn, Izaak
8
V45 0:47:31
Korterink, Marike
Bosloop (Z&Z2k), Leiden, 5000 m, 9-1-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Mrec 0:16:28
Mohammadi, Rachid
			
(AV Atos)
1
M15- 0:16:41
Schutter, Noah
			
(Leiden)
6
Mrec 0:17:33
Koers, Andries
7
Mrec 0:17:45
Redegeld, Huub
8
Mrec 0:18:20
Kanselaar, Wouter
1
Vrec 0:18:21
Schmidt, Silke(Leiden)
10
Mrec 0:18:29
Claessens, Stefan
11
Mrec 0:18:32
Silvius, Roché
15
Mrec 0:19:49
Berg van den, Alex
5
M15- 0:19:53
Kuiper, Joury
16
Mrec 0:19:56
Beekhuizen, Albert
17
Mrec 0:19:59
Hofschreuder, Ronald
18
Mrec 0:20:05
Ham van der, Hans
3
Vrec 0:20:07
Doorn van, Sandra
4
Vrec 0:20:31
Berg van den, Sandra
20
Mrec 0:20:32
Graaf de, Niels
21
Mrec 0:20:40
Bals ter, Boris
24
Mrec 0:21:03
Franken, Niels

UITSLAGEN HARDLOOPWEDSTRIJDEN
10
32
31
34
37
39
12
14
46
17
19
58
18
69
74
76
27
36
51
66

Vrec 0:21:55
Mrec 0:22:13
Mrec 0:22:13
Mrec 0:22:34
Mrec 0:22:41
Vrec 0:22:58
Vrec 0:23:01
Vrec 0:23:16
Mrec 0:23:27
Vrec 0:24:26
Vrec 0:24:36
Mrec 0:24:43
Vrec 0:24:49
Mrec 0:25:12
Mrec 0:25:18
Vrec 0:25:20
Vrec 0:25:44
Vrec 0:26:34
Vrec 0:28:05
Vrec 0:29:29

Walraven, Nadia
Ferroni, Francesco
Rutten, Walter
Koenen, Wim
Geest van, Leo
Schoemaker, Ruud
Kuiper, Patty
Zevenbergen, Petra
Claessens, Jean
Telgen, Yvonne
Elferen van, Birgitta
Luteijn, Izaak
Kamps, Michèle
Blezer, Max
Graauw de, Toon
Elzinga, Harrie
Meijer, Else
Hoornweg, Nicole
Kuiper, Sylvia
Bodewes, Hanneke

Bosloop (Z&Z2m), Leiden, 10000 m,
9-1-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Mse 0:30:53
Poesiat, Thomas
			
(Haag Atletiek)
1
M55 0:38:24
Ferket, Jo
			
(Leiden Atletiek)
1
V45 0:42:47
Bosker, Diny
			
(SV Friesland)
17
M55 0:47:42
Heijningen van, Frank
12
V45 0:52:08
Stel, Veronica
43
V45 0:59:49
Meer van der, Yvon
109 M55 1:06:04
Bronkhorst, Peter
Halve Marathon Egmond, Egmond aan
Zee, 21100 m, 9-1-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 1:02:22
Abshero, Avele
			
(Ethiopië)
1
M40 1:10:37
Woldemariam,
			
Fransua (Nederland)
1
M50 1:11:51
Abbeel van den, Theo
			
(Bornhem)
1
Mrec 1:16:48
Tilburg van, Alex
			
(Bergen op Zoom)
1
Vrec 1:24:27
Boer van den, Cindy
			
(Amsterdam)
1
M55 1:24:45
Zwarthoed, Jan
			
(AV Edam)
129 Mrec 1:31:58
Smit, Gert Jan
108 M40 1:37:22
Wissenburg, Ruud
591 Mrec 1:39:22
Helgason, Helgi
57
M55 1:42:10
Golhashem, Ali
60
M55 1:42:41
Witmer, Frits
139 M50 1:48:50
Adriaans, Carel
195 M40 1:51:11
Haverhals, Arno
214 Vrec 1:53:10
Raalte van, Anne
210 M40 1:58:32
Leeuwen van, Rob
437 Vrec 1:58:56
Burg, Monique
687 Vrec 2:04:38
Craandijk, Chantal
5508 Mrec 2:21:10
Dijk van, Ruud
Zwarte Marathon, Den Haag,
42195 m, 9-1-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M40 4:15:13
Philipse, Hein
Le trèfle à quatre feuilles, Olne (B),
23000 m, 16-1-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M40 1:39:36
Jorissen, Mark (-)
1
M50 1:53:00
Neuteleers (-)
7
M50 2:02:40
Boorsma P.J.L., Piet
Le trèfle à quatre feuilles, Olne(B), 33000
m, 16-1-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
2
M60 2:09:57
Prooijen van, Willem
1
MSE 2:30:41
Roey van, Koen (-)
3
M50 2:42:21
Six, Jan Willem
5
M50 2:49:41
Boerlage, Marco
8
M50 3:06:20
Nijs de, Jan
1 van de 4 loop Sparta(5), Den Haag, 5000
m, 16-1-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M55 0:23:24
Buising, Jeroen
			
(Sparta)
5
M55 0:26:11
Kramer, Berry
1 van de 4 loop Sparta(10), Den Haag,
10000 m, 16-1-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:32:17
Bonnes, Jeroen
			
(Sparta)
1
M35 0:35:41
Oskam, Andy (Sparta)
1
M45 0:35:51
Havinga, Henri (AV'40)
3
M45 0:36:40
Timmermans, Theo
1
V35 0:38:05
Goijert-Hoogerbrugge,
			
Marianne (Haag)
6
M35 0:38:10
Smit, Gert Jan
9
M45 0:39:46
Leeuwen van, Peter
1
VSE 0:40:59
Lieshout van, Moniek
			
(Haag Atletiek)

13
M35 0:41:59
1
V45 0:42:17
			
21
M45 0:43:44
5
M55 0:44:31
25
M45 0:45:04
4
VSE 0:45:28
10
MSE 0:45:38
3
V45 0:46:05
30
M45 0:46:29
4
V45 0:47:05
16
M55 0:49:06
17
M55 0:49:16
5
V45 0:49:36
			
19
M55 0:49:41
20
M55 0:49:44
7
V35 0:50:51
23
M55 0:50:54
7
V45 0:52:47
41
M5 0:53:23
9
V35 0:53:46
30
M45 0:54:57
11
V45 0:55:04

Dijkhoff, Xander
Willemse-Olsthoorn,
José
Mulder, Raoul
Slijpen, Paul
Harst van der, Edwin
Kuiper, Patty
Schiferli, Ewout
Smit, Carolien
Roo de, Charles
Hoekstra, Margriet
Reinicke, Ed
Bol, Cees
Heiningen-Olsthoorn
van, Annie
Luteijn, Izaak
Peeren van, Ralf
Berg van den, Helma
Breugom, Henk
Geng, Marion
Habraken, Hans
Brama, Liesbeth
Ammerlaan, Wim
Hazenbroek, Ellen

Ter Speckeloop (Z&Z1k), Lisse, 5000 m,
16-1-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Mrec 0:16:24
Mommadi, Rachid
			
(AV Atos)
6
Mrec 0:16:56
Silvius, Roché
7
Mrec 0:17:29
Redegeld, Huub
8
Mrec 0:18:04
Kanselaar, Wouter
10
Mrec 0:18:09
Claessens, Stefan
1
Vrec 0:18:20
Schmidt, Silke
			
(Leiden)
18
Mrec 0:19:28
Wevers, Jeroen
19
Mrec 0:19:30
Jong de, Stefan
2
Vrec 0:19:34
Doorn van, Sandra
20
Mrec 0:19:40
Graaf de, Niels
22
Mrec 0:19:53
Baukema, Johan
23
Mrec 0:20:02
Bals ter, Boris
24
Mrec 0:20:06
Berg van den, Alex
25
Mrec 0:20:11
Beekhuizen, Albert
3
Vrec 0:20:27
Berg van den, Sandra
31
Mrec 0:20:50
Hofschreuder, Ronald
33
Mrec 0:21:16
Franken, Niels
36
Mrec 0:21:37
Rutten, Walter
38
Mrec 0:21:47
Ferroni, Francesco
7
Vrec 0:22:14
Wreede de, Ulla
44
Mrec 0:22:43
Claessens, Jean
45
Mrec 0:22:45
Schoemaker, Ruud
10
Vrec 0:23:00
Zevenbergen, Petra
49
Mrec 0:23:23
Geest van, Leo
51
Mrec 0:23:31
Zijl, Ed
13
Vrec 0:24:07
Kamps, Michèle
14
Vrec 0:24:13
Elferen van, Birgitta
16
Vrec 0:24:38
Leeuwen-Paay van,
			
Nathalie
69
Mrec 0:24:52
Blezer, Max
71
Mrec 0:25:13
Elzinga, Harrie
75
Mrec 0:25:26
Graauw de, Toon
25
Mrec 0:25:36
Hoornweg, Nicole
28
Mrec 0:25:54
Meijer, Else
70
Mrec 0:30:57
Zijdenbos, Joke
79
Mrec 0:32:06
Gimberg, Yvonne
98
Vrec 0:37:22
Meer van der, Wendy
Ter Speckeloop (Z&Z1m), Lisse, 10000 m,
16-1-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:32:36
Troost van, Pascal
			
(Haag Atletiek)
1
M55 0:38:44
Oskam, Jan (AV'47)
1
V35 0:40:43
Heemskerk, Nicoline
			
(Leiden Atletiek)
1
V45 0:41:47
Bosker, Diny
			
(SV Friesland)
30
V45 0:55:51
Meer van der, Yvon
106 M55 1:04:53
Bronkhorst, Peter
Puinduinrun (k), Den Haag, 3500 m, 23-12011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Man 0:14:33
Zaal, Roy (-)
8
Man 0:17:24
Zijl, Ed

173

Man 1:08:20

Aller van, Bert

Vakantie Makelaar Loop(Z&Z3k), Uithoorn,
5000 m, 30-1-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Mrec 0:14:50
Poesiat, Thomas
			
(Haag Atletiek)
7
Mrec 0:17:33
Redegeld, Huub
11
Mrec 0:18:03
Kanselaar, Wouter
12
Mrec 0:18:04
Silvius, Roché
1
M16- 0:18:11
Kaak, Davey
			
(AV De Spartaan)
1
Vrec 0:18:14
Schmidt, Silke
			
(Leiden)
14
Mrec 0:18:27
Claessens, Stefan
2
Vrec 0:19:02
Doorn van, Sandra
17
Mrec 0:19:16
Graaf de, Niels
18
Mrec 0:19:31
Baukema, Johan
21
Mrec 0:19:43
Beekhuizen, Albert
22
Mrec 0:20:03
Bals ter, Boris
23
Mrec 0:20:04
Ham van der, Hans
5
Vrec 0:20:32
Houwelingen van,
			
Kim
7
M16- 0:21:01
Kuiper, Joury
12
Vrec 0:22:09
Kuiper, Patty
41
Mrec 0:22:24
Schoemaker, Ruud
47
Mrec 0:22:56
Claessens, Jean
60
Mrec 0:23:36
Franken, Niels
15
Vrec 0:23:41
Telgen, Yvonne
62
Mrec 0:23:41
Zijl, Ed
16
Vrec 0:23:45
Raalte van, Anne
69
Mrec 0:24:23
Luteijn, Izaak
22
Vrec 0:25:00
Meijer, Else
75
Mrec 0:25:00
Rutten, Walter
65
Vrec 0:30:38
Messerschmidt,
			
Jolanda
Vakantie Makelaar Loop(Z&Z3m), Uithoorn, 10000 m, 30-1-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:33:14
Verhagen, Wilfred
			
(AV Clytoneus)
1
M55 0:38:38
Oskam, Jan (AV'47)
1
V45 0:39:33
Honig, Robin
			
(Loopgroep PK)
19
M55 0:46:42
Heijningen van, Frank
37
V45 0:56:24
Meer van der, Yvon
106 M55 1:02:44
Bronkhorst, Peter
Vakantie Makelaar Loop(Z&Z3l), Uithoorn,
16100 m, 30-1-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:53:21
Hayek, Said
			
(Get Running)
1
M35 0:54:06
Kuijer de, Oskar
			
(Leiden Atletiek)
1
M45 0:57:59
Stelling, Theo
			
(AV1923)
20
M35 1:03:38
Smit, Gert Jan
32
M45 1:09:45
Philipse, Hein
72
M45 1:15:24
Messerschmidt, Marty
Acht van Apeldoorn, Apeldoorn, 8000 m,
6-2-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
487 V
0:41:52
Meijer, Else
2120 V
0:50:08
Messerschmidt,
			
Jolanda
Minimarathon, Apeldoorn, 18500 m, 6-22011
Pos. Cat. Tijd
Naam
2010 M
1:51:54
Zuurmond, Hans
2511 M
2:04:31
Klei van der, Dick
Asselronde, Apeldoorn, 27500 m, 6-2-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
499 M
2:17:27
Hengel van den,
			
Gerrit
490 M
2:19:08
Rutten, Walter
639 2:24:11
Messerschmidt, Marty
991 V
2:34:27
Meijer, Nienke
1299 M
2:47:59
Aller van, Bert

Puinduinrun(m), Den Haag, 7000 m, 23-12011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Man 0:27:48
Vrijenhoek, Job (-)
1
Vr. 0:32:48
Es van, Karlijn(-)
2
Vr. 0:34:57
Berg van den, Sandra
42
Man 0:42:11
Kerklaan, Eric
28
Vr. 0:43:54
Korterink, Marike

Clingendaelcross (kort), Den Haag, 4500
m, 6-2-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Mrec 0:18:16
Buglass, David
			
(Leiden Atletiek)
6
Mrec 0:20:56
Kuiper, Joury
1
Vrec 0:21:12
Regeer, Hannah
			
(Leiden Atletiek)
3
Vrec 0:24:47
Kuiper, Patty
6
Vrec 0:26:19
Holtman, Ingeborg
14
Vrec 0:31:13
Kloosterman, Krista

Puinduinrun(l), Den Haag, 10000 m, 23-12011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Man 0:36:51
Bonnes, Jeroen (-)
13
Man 0:43:09
Kanselaar, Wouter
1
Vr. 0:47:05
Starrenburg, Anneke(-)
5
Vr. 0:54:02
Kuiper, Patty
133 Man 0:58:51
Dankloff, Bart
154 Man 1:02:52
Pijpers, Rein

Clingendaelcross (lang), Den Haag, 7000
m, 6-2-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:24:22
Troost van, Pascal
			
(Haag Atletiek)
1
M35 0:26:16
Silvius, Roché
1
M45 0:27:07
Havinga, Henri
			
(AV'40)
2
M45 0:27:24
Leeuwen van, Pierre

1
M55 0:28:52
			
9
MSE 0:29:26
9
M45 0:29:29
12
M45 0:30:07
13
MSE 0:30:36
3
M55 0:31:50
1
VSE 0:31:54
			
19
M45 0:32:11
1
V35 0:32:28
1
V45 0:33:54
			
6
M55 0:34:21
2
V45 0:34:22
24
M45 0:34:33
9
M55 0:35:22
28
M45 0:35:43
11
M55 0:35:57
8
V35 0:36:22
29
M45 0:36:36
			
10
V35 0:36:51
34
M45 0:40:16
4
V45 0:41:37
21
M55 0:42:48
31
M35 0:46:00

11

Hoebeke, Cor
(De Koplopers)
Wevers, Jeroen
Timmermans, Theo
Leeuwen van, Peter
Jong de, Stefan
Boorsma P.J.L., Piet
Vries de,Juriena
(AV'40)
Jong de, Auke
Berg van den, Sandra
Oostvogel, Ellen
(Haag Atletiek)
Toet, Ton
Smit, Carolien
Nijs de, Jan
Slijpen, Paul
Roo de, Charles
Zijl, Ed
Wreede de, Ulla
Nieuwenhuizen van,
Evert
Zevenbergen, Petra
Six, Jan Willem
Korterink, Marike
Prooijen van, Willem
Wijnands, Jaap

Kopjesloop 1vd4 (5), Delft, 5000 m, 13-22011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Mrec 0:17:06
Smit, Joeri (-)
1
Vrec 0:22:47
Slingerland, Corine (-)
6
Vrec 0:25:19
Hoornweg, Nicole
37
Mrec 0:25:39
Overduin, Chiel
39
Mrec 0:25:44
Reinicke, Ed
Kopjesloop 1vd4 (10), Delft, 10000 m,
13-2-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:33:06
Bonnes, Jeroen
(Sparta)
1
M35 0:33:58
Rotsaert, Marc
			
(Koplopers)
4
M35 0:35:16
Silvius, Roché
1
M45 0:35:22
Havinga, Henri (AV'40)
3
M45 0:37:06
Graaf de, Willem
4
M45 0:37:11
Timmermans, Theo
1
VSE 0:37:44
Berara, Lemlem
			
(Sparta)
12
M35 0:39:18
Smit, Gert Jan
1
V35 0:40:55
Hendriks, Désirée
			
(Sparta)
12
M45 0:40:56
Jong de, Auke
1
M55 0:42:14
Joanknecht, Niek
			
(Sparta)
16
M35 0:42:31
Baukema, Johan
17
M35 0:42:31
Wijnands, Jaap
1
V45 0:42:40
Willemse-Olsthoorn,
			
José
5
M55 0:44:55
Schaap, Zier
6
M55 0:44:59
Merx, Jacques
29
M45 0:45:28
Harst van der, Edwin
9
M55 0:45:50
Slijpen, Paul
10
M55 0:45:59
Heijningen van, Frank
11
M55 0:46:10
Breugom, Henk
12
M55 0:46:36
Claessens, Jean
5
V45 0:46:58
Hoekstra, Margriet
14
M55 0:47:28
Schoemaker, Ruud
15
M55 0:48:00
Luteijn, Izaak
8
V35 0:49:02
Kamps, Michèle
38
M45 0:49:06
Aarden, Aart
7
V45 0:49:22
Stel, Veronica
8
V45 0:49:39
Heiningen-Olsthoorn
			
van, Annie
9
V35 0:50:18
Brongers, Debbie
20
M55 0:50:33
Peeren van, Ralf
23
M55 0:51:12
Kramer, Berry
41
M45 0:51:29
Aller van, Bert
25
M55 0:52:06
Zuurmond, Hans
28
M55 0:52:53
Stolk, Rinus
10
V35 0:53:09
Brama, Liesbeth
11
V35 0:53:34
Holtman, Ingeborg
12
V45 0:55:02
Antvelink-Rijk, Mariëlle
13
V45 0:55:49
Meer van der, Yvon
15
V55 0:56:32
Hazenbroek, Ellen
Duinrellcross Leiden Atl., Wassenaar, 4600
m, 13-2-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
6
M35+0:21:59
Zijl, Ed
11de Noord-Aa Polderloop, Zoetermeer,
10000 m, 13-2-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Mbus 0:32:17
Burg van, Jesse (Ilion)
16 Mbus 0:47:59
Remmelink, Leendert
35 Vbus 0:53:45
Lange de, Marian
11de Noord-Aa Polderloop, Zoetermeer,
15000 m, 13-2-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Man 0:57:01
Vonk, Ferdi
			
(R'dam Atletiek)
19 Man 1:04:48
Philipse, Hein

12

Hot Road Review

CONTACTEN - KALENDER

Groet uit Schoorl, Schoorl, 21100 m,
13-2-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
6
M60 1:33:04
Dijk van, John
36
M35 1:35:41
Aarts, Dennis
80
M35 1:37:07
Vierling, Gertjan
56
M35 1:39:47
Vermeer, Oscar
207 M40 1:46:02
Kamsteeg, Marcel
68
VSE 1:57:05
Steenman, Daniëlle
170 M55 2:12:35
Witmer, Frits
131 VSE 2:12:35
Craandijk, Chantal
Groet uit Schoorl, Schoorl, 30000 m,
13-2-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
3
M50 2:03:55
Six, Jan Willem
6
M50 2:09:10
Kempkes, Peter
8
M55 2:15:25
Boorsma P.J.L., Piet
79
M45 2:29:38
Graaf de, Gregor
79
M40 2:29:47
Helgason, Helgi
23
VSE 2:50:54
Burg, Monique
187 MSE 3:09:26
Leeuwen van, Rob
XXVII Maratón Ciudad de Sevilla,
Sevilla(E), 42195 m, 13-2-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
BM 2:09:53
Wedajo, Daniel Abera
			
(Ethiopia)
1
EM 2:30:13
Blanco, Antonio Jose
			
(Ayt Vitoria LaBlanca)
244 EM 3:19:24
Wissenburg, Ruud
Roadrunnersloop (Z&Z4k), Leiden, 5000 m,
27-2-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Mrec 0:16:39
Noort, Pascal
			
(Leiden Atletiek)

6
Mrec 0:17:41
7
Mrec 0:18:10
1
M15- 0:18:14
			
8
Mrec 0:18:18
10
Mrec 0:18:37
1
Vrec 0:18:43
11
Mrec 0:18:52
12
Mrec 0:18:57
13
Mrec 0:18:58
3
Vrec 0:19:07
16
Mrec 0:19:35
17
Mrec 0:19:44
5
M15- 0:20:06
18
Mrec 0:20:08
4
Vrec 0:20:36
5
Vrec 0:21:08
26
Mrec 0:21:25
30
Mrec 0:21:51
10
Vrec 0:21:53
31
Mrec 0:22:17
36
Mrec 0:22:48
38
Mrec 0:22:58
43
Mrec 0:23:36
45
Mrec 0:24:07
13
Vrec 0:24:37
15
Vrec 0:24:51
52
Mrec 0:25:05
18
Vrec 0:25:08
55
Mrec 0:25:10
20
Vrec 0:25:28
22
Vrec 0:25:45
66
Mrec 0:26:42
52
Vrec 0:29:51
57
Vrec 0:30:23
			
86
Vrec 0:30:30

Koers, Andries
Redegeld, Huub
Kaak, Davey
(AV De Spartaan)
Kanselaar, Wouter
Claessens, Stefan
Schmidt, Silke(Leiden)
Graaf de, Niels
Wevers, Jeroen
Jong de, Stefan
Doorn van, Sandra
Baukema, Johan
Beekhuizen, Albert
Kuiper, Joury
Ham van der, Hans
Berg van den, Sandra
Houwelingen van, Kim
Bals ter, Boris
Hofschreuder, Ronald
Kuiper, Patty
Geest van, Leo
Claessens, Jean
Schoemaker, Ruud
Luteijn, Izaak
Zijl, Ed
Kamps, Michèle
Kinnegim, Petra
Blezer, Max
Hoornweg, Nicole
Rutten, Walter
Meijer, Else
Kuiper, Sylvia
Elzinga, Harrie
Zijdenbos, Joke
Messerschmidt,
Jolanda
Ferroni, Francesco

Roadrunnersloop (Z&Z4m), Leiden, 10000
m, 27-2-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:33:14
Solleveld, Mart
			
(Haag Atletiek)
1
M45 0:36:48
Casteren van, Wouter
			
(Leiden Atletiek)
1
M55 0:38:45
Oskam, Jan (AV'47)
1
VSE 0:38:48
Marrewijk van, Lindsay
			
(Haag Atletiek)
1
V35 0:41:03
Heemskerk, Nicoline
			
(Leiden Atletiek)
1
V35 0:42:51
Bosker, Diny
			
(SV Friesland)
10
V45 0:50:41
Stel, Veronica
11
V45 0:51:25
Meer van der, Yvon
13
V35 0:53:13
Castelein, Suzanne
75
M45 0:53:14
Martens, Hans
16
VSE 0:54:02
Craandijk, Sandra
8
V55 0:55:22
Hazenbroek, Ellen
98
M55 1:01:53
Bronkhorst, Peter
Roadrunnersloop (Z&Z4l), Leiden,
15000 m, 27-2-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:50:28
Hayek, Said
			
(Get Running)
1
M35 0:52:23
Bron, Sandor
			
(AV Gouda)
1
M45 0:56:24
Simmelink, Imro
			
(Leiden Atletiek)
29
M35 1:09:20
Berg van den, Alex
51
M45 1:11:56
Harst van der, Edwin
61
M45 1:14:33
Roo de, Charles
75
M45 1:18:51
Wisse, Peter
38
M35 1:18:51
Dam van, Marco
80
M45 1:21:12
Lohmeijer, Mark

Er uit gelicht
Onder deze kop belichten we een aantal wedstrijden uit de kalender voor de
komende periode. Deze keer een loop uit het E-kwadraat circuit, de Westlandse variant van het Zorg en Zekerheidcircuit. En de Zwarte marathon, de enige
marathon in Den Haag waarvan de opbrengst gaat naar een goed doel.

Omloop Ter Heijde
Op vrijdagavond 6 mei organiseert Olympus 70
voor de vijfde keer in successie de Omloop Ter
Heijde. Een wedstrijd over 10 kilometer over een
gevarieerd parkoers door dorpskern, duinen en

het strand naar Noordwijk en terug. Deelname in
estafetteverband is ook mogelijk.
Meer informatie is te vinden op de webstites www.
zwartemarathon.nl en www.denhaagstrandmarathon.nl.

ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS,
TECHNISCHE COMMISIE
Paul Slijpen
(voorzitter)
vacature
(secretariaat)
TRAINERSCORPS
Jan Baelde			
Carla van Beelen			
Albert Beekhuizen
Ronneke Borsboom		
Rodi Druif			
Robert Ficker			
Pieter de Graaf			
Jos de Graaf			
Henk Hoogeveen			
Ben van Kan			
Erik Kerklaan			
Jan Koning			
Henk van Leeuwen		
Peter van Leeuwen		
Izaak Luteijn			
Wim Moolhuijzen			
Peter Kempkes			
Jacques Overgaauw		
Frans Perdijk			
Ed Reinicke			
Terry Roel			
Jan Ruigrok			
Eric Walther			
Ed Zijl				
Jacqueline Zwarts (aerobics)
PARAMEDISCH CORPS
Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg 		
Maandagav. na 20.00 uur		
		
Masseurs:
Trudy de Lange ma/wo avond
Ineke Jonas
woe-avond
Peter Hoek
di ochtend
		
Vertrouwenspersoon:
Caroline van Enst
mobiel
			
Werk
			
Thuis

•
•

•
•

Zwarte Marathon
Weliswaar wat verder in de agenda, maar vanwege de vereiste training nu al opgenomen in deze
rubriek: Op zondag 10 juli wordt de 2e editie van
de Zwarte Marathon georganiseerd. De opbrengst
gaat (grotendeels) naar een goed doel: Het huis
De Schakel bij Loosduinen, onderdeel van de
stichting Steinmetz De Compaan. De Schakel is
een woonhuis\-centrum, waar kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in de leeftijd
van 6 tot 20 jaar kunnen wonen in een omgeving
waarin zoveel mogelijk de huiselijkheid centraal
staat zonder afbreuk te doen aan de medische
verzorging die deze kinderen hard nodig hebben.
Start en finish van de marathon is bij het clubhuis
van de HRR. De route loopt hoofdzakelijk over

Wedstrijdkalender
April
3
10
17
21
30

42e Braassemloop, Roelofarendsveen (Z&Z 6)
31e marathon Rotterdam
Omloop van Noordwijkerhout (Z&Z 7)
Baanwedstrijd 1km, 5 km, Naaldwijk
30e Torenloop 20 km, Hilvarenbeek

Mei
6
12
15
19
22
30

Omloop Ter Heijde
Baanwedstrijd 800m, 3 km, Naaldwijk
Leiden marathon
MiLa wedstrijd 1500m, 3 km, Haag Atletiek
Royal Ten
2e HRR Timetrial

Juni
2
9
18
25

Golden Tenloop, Delft
Baanwedstrijd 1500m, Naaldwijk
Lions Rottemerenloop, Zevenhuizen
Lingewaalloop, Herwijnen

Juli
10

Zwarte marathon

06-52567286
070-511 8141
06-5379 1629
070-383 4109
070-383 7024
06-2489 4202
06-2541 3636
070-386 7300
06-5472 1822
070-397 8253
070-393 8512
070-355 4866
070-386 0233
070-347 2673
06-2239 8576
070-327 0647
06-1192 5029
070-347 9234
070-394 4677
06-518 36876
070-347 4567
070-393 0209
06-3038 0768
06-2309 5534
06-2055 8108

06-5111 0224
070-386 4053
06-4215 0679
06-229 75089
070-350 5281
06-2386 8104
070-300 9086
070-517 0057

BESTUUR
Het bestuur van

•

over het strand. De Omloop bevat 2 rondes, de
5 kilometer recreatieloop in het voorprogramma
voert over dezelfde ronde. Beide lopen tellen mee
voor het officieuze Westlands Kampioenschap
2011, het E-Kwadraat Reclame Run Circuit. De
wedstrijd is strak georganiseerd, de ambiance van
de Omloop is gezellig.
De twee jeugdlopen (500 en 1.000 meter) zijn
bijzonder. De deelnemertjes krijgen een t-shirt en
een tas vol gezond Westlands fruit. Bovendien
doen ze allemaal mee met de gratis loterij met als
hoofdprijs een fiets. En…niemand minder dan de
echte Bobbie (van Ernst en de rest) komt optreden
en de startschoten lossen. Meer info (en voorinschrijven): www.omloopterheijde.nl

070-350 5032

THE HAGUE ROAD RUNNERS
Groenendaal 11
2244 BK Wassenaar
070-328 1025
Toon de Graauw
(voorzitter)
070-385 8681
E: voorzitter@hagueroadrunners.nl
06-2954 0931
Leendert Remmelink (secretaris)
070-363 8393
E: secretariaat@hagueroadrunners.nl
Paulien Wijnvoord
(2e secretaris)
070-324 0376
E: secretariaat@hagueroadrunners.nl
Izaak Luteijn (wedstrijdsecr.)		
06-2239 8576
E: wedstrijdsecretariaat@hagueroadrunners.nl
Willem van Prooijen (penningmeester) 070-385 3433
E: penningmeester@hagueroadrunners.nl 06-5327 9426

LEDENADMINISTRATIE
Willem van Prooijen			
070-385 3433
E: ledenadministratie@hagueroadrunners.nl
06-5327 9426
Aanmelden via de website of op clubavonden bij de trainers
Ben van Kan of Ed Zijl of op dinsdag- of donderdagochtend bij
Gerard van Hunen.
Afmelding vóór 1 november bij de ledenadministrateur
Contributiebetalingen op Postbank 2636075 t.n.v. HRR Contributie
CLUB VAN 100
Rabobank Den Haag en omgeving rekeningnr:
•
Ben Hermans
(Voorzitter)
•
Han Elkerbout
(Vice-voorzitter)
•
Aad Overdevest
(penningmeester)
•
Cees Crielaard
(bestuur)		
•
Debbie Baak		
(secretariaat)

14.01.58.235
070-347 3873
070-383 5386
070-517 1822
070-487 4413
06-1096 7833

BARCOMMISSIE
•
Vacant
(Voorzitter)
•
Ruud van Groeningen			

06-5353 3941

COMMUNICATIECOMMISSIE
•
Natalie Moreno Robles
Communicatie@hagueroadrunners.nl)
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				
E-mail: 					

06-2309 5534
ehzijl@ziggo.nl

REDACTIE HOT ROAD REVIEW
P/a Groenendaal 11
redactie@hagueroadrunners.nl
2244 BK Wassenaar
Marty Messerschmidt
marty.messerschmidt@xs4all.nl
Heleen Wagenaar		
joopheleen@kpnplanet.nl
Patty Kuiper			
pattykuiper@hotmail.com

