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Weekend of energy

27 jaar
Mijn eerste marathon:
		 New York 6 november 2011
Een marathon lopen is geen sinecure. Ervaren lopers op de club vertellen graag
de ervaringen van het lopen van deze lange afstand, het afzien en de beruchte
ontmoeting met de man-met-de-hamer. ´Gekkenwerk´ dacht Liesbeth Brama
bij zichzelf, om daaraan te beginnen. En die stoere verhalen werden ook steeds
sterker naarmate ze meer verteld werden. Deze nam ze dan ook met de nodige
korrels zout. Maar lees verder hoe het haar in New York verging.

N

a drie keer de City-Pier-City gelopen te
hebben vroeg ik mij begin 2011 af of ik niet
een hoger, uitdagender doel voor mijzelf kon stellen. Het zou toch geweldig zijn om een ultieme

nog niet is. Na gesprekken met onder andere
mijn trainer Ed Reinicke en marathonveteraan
en hardloopmaatje André Papilaya hakte ik de
knoop door. Als ik ´m zou lopen dan moet ik het
ook meteen goed doen: ik ga voor de marathon
van New York!
Trainen en lezen
Bij de voorbereiding ben ik niet over één nacht
ijs gegaan. Naast het opvoeren van de fysieke
inspanning heb ik afgelopen april een congres
gevolgd over het lopen van marathons en wat dit
voor impact heeft op het lichaam. Verder heb ik
ook de bibliotheek leeggeplukt met boeken over
het lopen van marathons. Het lichaam maar ook
de geest moet goed getraind worden!

Informatie over advertentietarieven verkrijgbaar bij:
Willem van Prooijen, Merkusstraat 144, 2593 TP Den Haag
T. 0703853433 - E: penningmeester@hagueroadrunners.nl

prestatie voor jezelf te kunnen neerzetten? En
wat is de ultieme prestatie in het hardlopen:
dat is toch wel het lopen van een marathon?
Langzaam maar zeker raakte ik ervan overtuigd
dat het lopen van een marathon helemaal zo gek

Voor een degelijk trainingsschema besloot ik
om bij de groep van Frans Perdijk aan te sluiten.
Ervaren marathonlopers namen mij op sleeptouw en gezamenlijk werd er getraind voor de
marathon van Amsterdam, New York en de
Berenloop op Terschelling. Ik maakte trainingsuren en kilometers die ik nog nooit gemaakt had.
Eerst 25 kilometer en daarna zelfs 30 kilometer!
Dit alles gelukkig zonder blessures en ook met
veel plezier: vooral het lopen van 30 kilometer
was een mijlpaal voor mij en gaf ook het nodige
zelfvertrouwen. ´I can do it!´

Dominee Honderslaan 3, 2242 RG Wassenaar
telefoon 070-5171822 fax 070-5171823
mobiel 06-21241107
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Brug na brug na brug
New York. 6 november 2011. Dit was D-day voor
mij. De wekker liep al vroeg af want om 6 uur
vertrok de bus naar Staten Island. De start op de
Verrazano Bridge was een magisch moment: aan
de horizon blonk in het ochtendlicht de ´skyline´
van Manhattan. Daar moet ik vandaag naar toe!
Op de brug haalde ik een Amerikaanse militair
met volle bepakking in. Hij liep mee voor zijn
overleden kameraden in Afghanistan en oogstte
alom bewondering en ontzag. In Brooklyn en
Queens werd ik onthaald door heel veel enthousiaste mensen en al ´high-five´ gevend rende ik
door naar de volgende brug: de Pulaski Brigde.
Met een steeds sterker wordend zonnetje in de
rug vormde ook deze brug geen probleem.
Manhattan kwam steeds dichterbij en na de
ellendige Queensborrough Bridge (veel wind en
vals plat waar maar geen einde aan kwam) was
daar ineens First Avenue, Manhattan. Dat was
het tweede magische moment! Als een held
mag je over die brede Avenue lopen, toegejuicht
door duizenden enthousiaste Amerikanen. Wat
een beleving! Verder hobbelend is het volgende
stadsdeel aan de beurt, de beruchte Bronx.
Daar werd ik aangemoedigd door mensen met
spandoeken en teksten als: ´This is the Bronx,
you better run to be safe!´. Een goede motivatie
dus om vooral door te blijven lopen want om mij
heen verzamelden zich steeds meer wandelaars.
Timetrial door Central Park
Na de laatste brug koerste ik aan op Fifth Avenue. Eenmaal op weg naar de finish in Central
Park kwam rond 35 kilometer het mentale
omslagpunt. Mijn benen werden met iedere stap
steeds zwaarder. De gillende toeschouwers, eerst
leuk, waren nu even niet leuk meer. Ik concentreerde me op mijn pas. Steeds een paar stappen
dichter bij de finish. Nog vijf kilometer, dat is de
Timetrial, een rondje Watertoren. Dat moet toch
te doen zijn? Maar voor het gevoel duurde die
Timetrial erg lang. In Central Park aangekomen
kreeg je ook nog wat heuvels voor de kiezen,
maar hier kwamen de trainingen in de duinen
van Meijendel goed van pas! Ik bleef stevig doorstappen. De laatste kilometer! Deze voerde je het
park uit (over mentale training gesproken!) om
er vervolgens weer in te lopen. Toen pas keek ik
op mijn horloge en zag ik dat als ik wat versnelde
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ik binnen vijf uur kon finishen. Ik vergrootte mijn
pas en klokte uiteindelijk 4:58:17 uur. Een geweldige tijd, maar wat was het afzien!

Een marathon lopen is inderdaad geen sinecure.
Nu weet ik wat die laatste zware kilometers met
je lichaam (en geest) kunnen doen. Het is een
ware uitputtingslag maar het weegt absoluut op
tegen de voldoening van het neerzetten van een
ultieme prestatie: ´running the New York marathon: you can do it!´u

Ultieme ervaringen!
Voor veel lopers geldt de marathon als een
ultieme, magische afstand. Omdat net de
najaarsmarathons achter de rug zijn dit keer
veel aandacht voor deze lopen. Daarnaast
echter ook ruimte voor andere ultieme
ervaringen, zoals een lopen in de gebouwen van het VU medisch centrum, over de
Afsluitdijk en in St. Tropez. En een interview
met de trainer van het racing team. Veel
leesplezier!
De redactie
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Berichten vanuit het bestuur
Door: Paulien Wijnvoord

Bestuursvergadering 27 september 2011:
- De start van de ZOT (nu: Hague CPC Runners) is
zaterdag 17 november. Er wordt gestreefd naar
meer samenwerking met de TC en de rest van de
vereniging. De prijs wordt verhoogd naar € 55,- Er zijn gelukkig een aantal leden die de trainerscursus gaat volgen. Er is nog steeds behoefte aan
meer trainers.
-Ineke Schnitzler is de nieuwe voorzitter vrijwilligerscommissie.
- Jacqueline Zwarts, de aerobics lerares bij Conditio, is vertrokken. Er is gelukkig een opvolger
gevonden.
- De ontwikkelingen t.a.v. de ledengroei zijn positief. Per saldo groeit de vereniging in ledental.

Van de Barcommissie
Door: Jan Willem Six, voorzitter

E

en paar huishoudelijke puntjes naar aanleiding van een vraag tijdens de afgelopen ALV.
Het ging er met name om bekendheid te geven
aan de afspraken over het sluiten van de bar
op een doordeweekse avond zoals die binnen
de HRR zijn gemaakt. Zo moet er duidelijkheid
bestaan over wie het clubhuis afsluit en hoe dit
gebeurt. Dit is in ieders belang, ons clubhuis is
immers één van onze meest waardevolle bezittingen.
De barmedewerkers sluiten op de doordeweekse
avond het clubhuis af en zetten het alarm aan.
Voordat het zover is, wordt tegen het einde van
de avond aangekondigd dat het tijdstip van de
laatste ronde nadert of is aangebroken. Dit is de
procedure zoals die altijd al is geweest.
Nu kan het voorkomen dat enkele leden graag
nog iets langer zouden willen blijven. Wat nieuw
is dat we hiervoor een aanvullende procedure
hebben bedacht. Als enkele leden nog iets langer
willen blijven, dan kan dit alleen indien in het
groepje ook een barmedewerker aanwezig is.
Deze barmedewerker kent immers de procedure
van het afsluiten.
Het dienstdoende barteam draagt dan aan deze

Bestuursvergadering 7 november 2011:
- Het bestuur heeft de punten besproken die
door leden tijdens de ALV naar voren zijn gebracht.
- Mensen die na 1 november lid worden, trainen
de laatste 2 maanden van het jaar gratis.
- De trainersdag eind oktober was zeer geslaagd.
- We willen een aantal keren per jaar clinics organiseren waar de trainers punten voor krijgen.
- De werkgroep uitbreiding clubhuis komt eind
november weer bij elkaar.
- De nieuwjaarsreceptie vindt op 8 januari 2012
plaats. Verder staan nog gepland: Clingendaelcross op 18 december 2011 en het trainingsweekend van 3-5 februari 2012.
De laatste bestuursvergadering in 2011 staat
gepland voor 13 decemberu

barmedewerker de verantwoordelijkheid over.
Deze barmedewerker zorgt dat de laatste spullen
worden schoongemaakt, afgewassen en opgeruimd en dat het clubhuis netjes wordt afgesloten. Het blijft uiteraard de verantwoordelijkheid
van degenen die blijven om binnen een redelijke
tijd alsnog te vertrekken.
Tot zover de gang van zaken aan het einde van de
avond. Twee andere punten zijn niet nieuw, maar
willen we weer eens onder de aandacht van de
leden brengen.
De barmedewerkers zijn vrijwilligers, die met
plezier een avond vrijmaken om broodjes en
drankjes voor de andere leden te verzorgen. Het
blijft echter wel vrijwilligerswerk en de bar is
geen commercieel gedreven onderneming. Het
wordt dan ook op prijs gesteld als de leden de
barmedewerkers vriendelijk aanspreken, ook als
toevallig iets even niet zo loopt als was verwacht.
Het tweede punt betreft het meenemen van
eigen drank en consumpties. Dit is niet de bedoeling. Zo is ook het betalen van kurkegeld voor
meegenomen drank geen alternatieve oplossing.
Wat wel kan, zoals altijd het geval is geweest,
is om ter gelegenheid van een verjaardag voor
ieder een stuk taart of een hartig hapje mee te
nemen, zonder dat dit de omvang van een klein
buffet krijgtu

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 8 januari
De besturen van the Hague Road Runners en van de Club van Honderd nodigen u en uw partner
van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie van onze vereniging, waarbij wij een sportief en gezond
2012 inluiden. Daarop willen wij graag met u en uw partner en alle leden van onze vereniging het
glas heffen.
Wij blikken terug op 2011 maar kijken ook vooruit naar 2012. Ook weer een jaar vol sportieve
uitdagingen. Of het nu de CPC betreft, of de SDU Royal Ten of misschien wel de New York Marathon. Wij geven u graag de gelegenheid uw goede voornemens te delen met medeleden en loopgroepgenoten op zondag 8 januari van 17.00 tot 19.00 uur en begroeten u graag in ons clubhuis
aan de Groenendaal 11 in Wassenaar.
We wensen u en uw naasten alvast fijne kerstdagen en een feestelijke jaarwisseling.
The Hague Road Runners		
Toon de Graauw 			

Club van Honderd
Ben Hermans

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 18 januari 2012.
Stukken aanleveren kan via: redactie@hagueroadrunners.nl
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– Marty Messerschmidt, Heleen Wagenaar, Patty Kuiper, Else Meijer
– 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

Kort verslag
ALV 24 oktober 2011
De voorzitter noemt in het kort de speerpunten
voor 2012:
- Uitbreiding clubhuis
- Nota Hague Road Runners + verder uitwerken
- Resultaten evaluatie trainers uitwerken
- Werven nieuwe trainers
- Doorontwikkelen vrijwilligersbeleidsplan en 		
functiebeschrijvingen maken
- Projectplan werven jongeren uitwerken
De penningmeester, Willem van Prooijen, geeft
een korte toelichting op de begroting. Hij vermeldt dat er een relatief groot bedrag voor de
trainersvergoeding op de begroting staat. Verder
zijn er veel investeringen gedaan voor het clubhuis: We hebben nu dubbel glas in de kantine
en er zijn nieuwe CV ketels geïnstalleerd. Er is
ruimte voor investeringen vanuit de exploitatie.
De begroting is sluitend met € 1.000,-- in de plus.
Vanwege de tijd vindt er niet voor alle commissies een specifieke presentatie plaats.
Er zijn nog steeds barmedewerkers nodig. Het
bestuur verwacht dat de commissies op dezelfde
voet doorgaan in 2011.
Het bestuur zal alle suggesties die door leden zijn
gedaan tijdens de ALV bekijken.
Toon de Graauw, voorzitter, stelt zich herkiesbaar
en wordt unaniem herkozen.
Vanwege het 25 jaar lid zijn van HRR worden
speldjes uitgereikt. Verder worden Ineke Gillet en
Nol Overvliet in het zonnetje gezet voor hun vele
werk voor de clubu

Trekking runnertjes
De trekking van de runnertjes werd deze maand
verricht door Lisa Romijn, onder toezicht van
Henk en Ruud. De uitslag luidt:
€ 20			
Ineke Schnitzler		
			
€ 10			
Mark Hornaar??		
Marty
Hein Ph
Ed Reinicke
Yvonne Smit

€5
Ton B
Franklin
Niels Franken
Riet v. V.

De gelukkigen kunnen bij de bar een gratis
barkaart krijgen van de waarde die hierboven is
aangegevenu

Uitslagen

I

n de eerste week van november werd bekend
dat de Atletiekunie samen met de gemeente
Amsterdam de Europese atletiekkampioenschappen in 2016 gaat organiseren. Een mooi resultaat
om weer een groot internationaal sportevenement binnen de Nederlandse grenzen te hebben,
vooral na de mislukte pogingen om de WK- en
EK- voetbaltoernooien binnen te halen. De Atletiekunie spreekt in de euforie over de toewijzing,
de ambitie uit, dat in elke finale een Nederlandse
atleet/atlete moet staan. Dat is niet mis!
In het blad Sportief Den Haag las ik dat in de stad
Den Haag twee jeugdige atleten van Sparta en
Haag Atletiek wonen, die in 2016 naar de Olympische Spelen in Brazilië willen en dus, als alles
goed gaat, ook van de partij zullen zijn op het
EK in Amsterdam. Dat zijn er al twee die er voor
gaan. Denkend aan het gezegde 'alle goeie dingen in drieën' kwam bij mij de derde atletiekvereniging van Den Haag, 'the Hague Road Runners'
in de picture. Werk aan de winkel voor het Racing
Team om de derde atleet te leveren!
Onlangs heb ik de Hot Road Review eens vergeleken met enkele andere clubbladen uit onze
regio. Er zijn veel inhoudelijke overeenkomsten
maar het formaat en het aantal pagina's van de
bladen verschillen duidelijk. In elk blad staan
verenigingsnieuws, beschrijvingen van belevenissen aan hardloopwedstrijden, uitslagen en foto’s
centraal. De Hot Road Review leunt wat vorm
betreft nog het meest aan tegen het zogenaamde
'traditionele blad'. Zij blinkt echter uit met
twee volle pagina’s uitgebreide uitslagen van
de diverse wedstrijden die onze leden over de
gehele wereld gelopen hebben. Een knap stukje
werk van Izaak Luteijn die er weer voor zorgt dat
de uitslagen er punctueel in komen te staan. Een
aantal keren is tijdens een algemene ledenvergadering voorgesteld om hiermee te stoppen.
Immers, alle uitslagen komen ook op de website
van onze vereniging te staan, meestal binnen
24 uur. Desondanks blijken veel lopers weinig
geduld te kunnen opbrengen als die tijdspanne
niet gehaald wordt. Er komen dan vragen binnen
waar de uitslagen blijven. Men verwacht dat als
er in de ochtend gelopen is de uitslagen een paar
uur later er meteen zijn. Ook al heeft men de tijd
zelf geklokt dan is de netto tijd in de uitslagenlijst belangrijk. Dit duidt er op dat we - nog altijd
- 'prestatiegevoelig' zijn. Ook al zijn we niet
allemaal toppers, de wedstrijdtijd doet er wel
toe en we willen weten of de prognose die we
in gedachten hadden, hebben gehaald. Het blijft
desondanks opmerkelijk dat een aantal leden erg
hecht aan de uitslagenlijst in het clubblad. Kan
het zo zijn dat we ondanks de digitale registratie
en opslag toch nog wat meer vertrouwen in het
papieren archief hebben, waarbij de uitslagen
zwart op wit staan? In de toekomst zal beslist
de vraag over het al of niet publiceren van de
wedstrijduitslagen terugkomen. Misschien zijn
we dan voldoende gedigitaliseerd om met apps
papier te sparen of kunnen we de vrijgekomen
pagina’s met andere clubinformatie vullenu

Toon de Graauw
Voorzitter HRR

WEEKEND OF ENERGY

Hot Road Review
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et is midden in de nacht bij een verlaten
Texaco en ik hang uit het raam van een huurbus om hardlopende en knipperend verlichte
kerstbomen aan te moedigen die gestaag dichterbij komen over het fietspad. Kort flitsen de voorgaande gebeurtenissen die tot dit moment hebben geleid, door mijn hoofd.
Volle agenda
Het is nog maar enkele edities van de Hot Road
Review geleden waarin ik welkom werd geheten
als nieuw lid. Een relatief korte periode waarin het
aantal kilometers per week iets meer dan relatief
hoog is geworden. Veel mensen beschouwen
hardlopen als individuele sport, bij de Road Runners wordt daar anders over gedacht. Voor je het
weet staat je agenda vol met allerlei loopjes, weet
je hoe een spoelmachine werkt en zie je in dat je
de wirwar van paden in Meijendel nooit volledig
zal doorgronden. En zo gebeurt het zomaar dat je
na de gebruikelijke vla-flip en Leffe Blond na de
training verzeild raakt in een avontuur. “Zeg, die
blessure van jou lijkt wel weer aardig in orde”. “Ja,
ik loop best lekker weer”. “Mooi. Dan kun je mee-

lopen met de estafette van Groesbeek, naar Den
Bosch en dan naar Schiphol”. Stilte. Daar moet ik
toch even over nadenken. Bij de volgende Leffe
Blond was de beslissing genomen.
Wheel of Energy
Waarschijnlijk hebben velen van jullie gehoord
van het Wheel of Energy dat een jaar lang heeft
gedraaid op Schiphol. Het wiel laat zich het best
omschrijven als een loopbaan, maar dan in een
wiel. De initiatiefnemer, Richard Bottram, heeft
met dit unieke initiatief een jaar lang aandacht
gevraagd en fondsen geworven voor betere leefomstandigheden voor mensen met kanker en hun
familieleden. Het weekend van 8 en 9 oktober
ging de geschiedenis in als het afsluitingsweekend
van het jaar in het ‘Wheel of Energy’. Eén van de
activiteiten in dit weekend waren de estafettelopen uit de uithoeken van het land naar het Wheel
of Energy op Schiphol. Als teamcaptain was Marty
Messerschmidt belast met het formeren van een
team voor de estafette route Groesbeek – Den
Bosch – Schiphol. En zeg nou zelf: midden in de
nacht 165 kilometer lopen in estafette is toch een
aanbod waar je geen nee tegen kunt zeggen?
Het regende
Een goede voorbereiding is het halve werk. Leuk
gezegde. Net als appels, bomen, tangen en varkens moet je spreekwoorden niet te letterlijk nemen. De eerste briefings waren hoopgevend, zij
het enigszins militair van aard. Ik moest de tijd/
datumnotatie toch meerdere keren lezen voordat
ik het begreep. Dat beloofde precisie, degelijkheid, iets met discipline en vooral efficiëntie.
Op zaterdag 8 oktober regende het. Niet een
beetje, maar spreekwoordelijke pijpenstelen.
En het bleef regenen. Enigszins bezorgd gaan we
op weg naar Den Haag Centraal alwaar we Gerwin Struys, Huub Kuipers en John van Dijk treffen.
Gerwin had gekozen voor de sportieve voorbereiding bij Burger King. Alle voortekenen zijn daar.
Vier mannen in een huurbus zien er samen uit
als een louche aannemersbedrijf of een verlopen
schoolreisje. Op naar station Nijmegen waar we
Aart Lettink en Jan Kroonburg ophalen. Inmiddels
is het droog, zit de sfeer er goed in en zijn we
compleet. Helaas moesten we de twee nieuwe

Estafette in het Weekend of Energy
Door: Michel van Leeuwen

Het weekend van 8 en 9 oktober was het Weekend of Energy. Veel sympathisanten van Richard Bottram vierden dat het Wheel of Energy precies een jaar
lang op Schiphol in het teken heeft gestaan van ‘The fight against cancer’. Een
aantal Road Runners waagden zich aan de estafetteloop van Groesbeek naar
Schiphol via Den Bosch.
mannen teleurstellen: ook wij zijn mannen.
Inloophuizen
Tijdens de estafetteloop worden een drietal zogeheten inloophuizen aangedaan. Inloophuizen zijn
ontmoetingsplekken voor mensen met kanker en
hun familieleden. Hier kunnen ze ondersteuning
vinden bij elkaar en zijn er diverse activiteiten
met de therapeuten. Deze inloophuizen zijn sterk
afhankelijk van giften en vrijwilligers. De start van
de estafette is in Groesbeek bij het Taborhuis, de
spanning van de start is voelbaar en we staan te
popelen om op pad te gaan. Voorop gaat de navigator op de fiets, in het midden de loper en
daarachter de begeleidende fietser. De loper en
fietser wisselen elkaar om de twee kilometer af
en houden dit zo’n 20 km achter elkaar vol. Dan is
het tijd om de ploeg op de weg te wisselen met de
ploeg in de bus. Lijkt makkelijk, maar valt toch een
beetje tegen. Elke wisseling van lopen naar fietsen
naar lopen geven je het gevoel dat je een oude
man bent, of geven je het gevoel dat je gaandeweg de route heel oud aan het worden bent. Het
is de eerste echt koude nacht van het jaar en het
afkoelen gebeurd sneller dan je denkt.
Estafettehelden kwijt
‘Zijn ze nou bij de Texaco linksaf het fietspad opgegaan? Of zouden ze de kruising zijn overgestoken?‘. ‘Wat staat er op de routebeschrijving? ‘. ‘Ga
de eerste straat links en neem de tweede afslag
en buig naar rechts af’. Dit is niet handig. Mocht
je ooit de behoefte voelen om een stukje te hardlopen door het land, print dan niet de route van
routenet.nl. Detail is goed, maar hoofdlijnen zijn
gewoon beter. Daarnaast is het verbluffend eenvoudig om zelfs een paar als kerstbomen verlichte
estafettehelden kwijt te raken omdat de busroute
simpelweg niet gelijk is aan een looproute. Later
die nacht hebben we geleerd dat huurbussen het
prima doen op fietspaden.
Nadat de eerste ploeg klaar is met de eerste twintig kilometer mogen ze de warme bus in. Hier
wacht hen verzorging in de vorm van sportdrank,
paprikachips en bananen. Gedurende de nacht
zal de geur in de bus steeds exotischer worden.
We zijn inmiddels Oss voorbij en passeren dorpen
waarvan we het bestaan voorheen niet eens vermoedden, maar dat maakt het alleen maar nog
leuker. Er is nog volk op straat en het licht brandt
zoals het Brabant betaamd. Vervreemde blikken
zijn ons deel en onze uitleg ‘we rennen van Groesbeek naar Den Bosch en dan naar Schiphol’ lijkt
niet echt plausibel over te komen. We gaan door.
Geen nachtelijk publiek
John is onze onverschrokken navigator, en Aart en
ikzelf wisselen elkaar als loper af. Het tempo ligt
hoog en we hebben het uitstekend naar ons zin.
Wat is het heerlijk om te lopen of wegen en paden
waar je nog nooit was en waar je waarschijnlijk
nooit meer zal lopen. Eén rechte weg, één einddoel. Het publiek langs de kant is minimaal (lees:
ontbreekt in het geheel) maar gelukkig komen we
regelmatig onze supporters in de bus tegen. Het
is altijd fijn om de bus in de verte te zien, fijn om
de bus te naderen, maar aangenaam om de bus
in te gaan.
Den Bosch komt in zicht en als er één plaats op de
route is die de gedachte aan Brabant belichaamt,
dan is het Den Bosch. Veel mensen op straat, in
vele staten van beschonkenheid. Het is zaterdagavond en Den Bosch gaat uit. Wij lopen.
Onze bestemming, het Vicky Brown-huis, is niet
te missen. Kaarsen in de straat en de vrijwilligers
voor het huis verwelkomen ons. Binnen is het
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Moordrecht ontwaakt
De ring van Utrecht is nooit meer hetzelfde als
je hier in de vroege ochtend bij zonsopgang hebt
hardgelopen met de gedachte aan Sushi, biefstuk,
kipsaté of friet. Wat dan ook. De lucht kleurde
rood, de lucht kleurde paars en we werden er stil
van. De vermoeidheid was voelbaar, maar ook
het besef van de schoonheid. Moordrecht werd
wakker en wij liepen door, op weg naar het laatste
inloophuis. De inloophuizen verschillen allemaal
van elkaar, maar de gedrevenheid en bezieling

warm en worden we getrakteerd op een rijk gevulde tafel met thee, broodjes en knakworst. We
praten over de activiteiten in het inloophuis, de
noodzaak hiervan en zien wat er allemaal voor
nodig is om dit voort te zetten. Helaas is er ook
hier weer een tijd van gaan, er moeten immers
nog een aantal kilometers worden afgelegd. Zowel de groep op pad als de groep in de bus zijn
diep onder de indruk van de energieke wijze
waarop de vrijwilligers dit inloophuis ‘runnen’. De
woorden ‘kanker heb je niet alleen’ maken indruk
en zullen nog vaak in onze gedachten zijn.
Diep in de nacht
Het is inmiddels diep in de nacht als we de lopers
weer afwisselen. Huub spreekt de legendarische
woorden ‘Misschien had ik niet twee broodjes
knakworst moeten eten, maar ze waren zo lekker’
en de aflossing is een feit. Het wordt stiller, zwaarder en kouder wanneer we Zaltbommel naderen.
Zaltbommel ligt aan het water, dat impliceert dat
er een goede kant van de rivier is en een verkeerde kant voor onze route. Daartussen moet een
brug zijn die ons op de juiste richting brengt. In
Zaltbommel kan je verkeerd lopen, heel erg verkeerd. Precies op het moment dat de eerste irritaties beginnen te ontstaan treffen we de inheemse
bevolking: een jong stel dat net uit de kroeg komt.
Het is midden in de nacht en het jonge stel kan
het er samen niet over eens worden hoe we nu
het beste bij de brug kunnen komen met zowel
de lopers als de bus. De jongedame met de hese
stem wist ons te overtuigen: ‘neem die route, dat
doen wij ook altijd met de tractor’. We zijn verward, blij en weer op pad. John rent onverstoord
door op weg naar de brug. Wegwerkers op de
brug bij Zaltbommel zullen merkwaardig naar ons
hebben opgekeken toen wij in de vroege ochtend
passeerden. Op weg naar Nieuwegein.
Nieuwegein is voor mij de plaats geworden van:
de navigator zien fietsen aan de andere kant van

de weg, afgeschermd met hekken, rondjes om
weer hetzelfde winkelcentrum en de bus al heel
lang niet meer gezien hebben. Vooral doorlopen,
naar Moordrecht.

van de vrijwilligers is overal prachtig om te zien.
Warme thee en appelkoek doen goed. Iedereen is
stram en moe maar het einde is in zicht. Iedereen
is moe, behalve John. Die is onverwoestbaar.
Welkom op Schiphol
Jan krijgt te kampen met een serieuze blessure;
later blijkt dit een gescheurde kuitspier te zijn.
Teamcaptain Marty neemt zijn rondes over. Overkomende vliegtuigen verraden dat Schiphol binnen bereik is. De kilometers tikken weg en uiteindelijk komen we door Aalsmeer. Regen, het maakt
niet meer uit. Wind, ach. We draaien rechts in, de
wind in de rug en we passeren het bord ‘Welkom
op Schiphol’. We hebben het gehaald! John loopt
de laatste kilometer ‘uit’ en we vervoegen ons
bij de bus. Inmiddels lijken we niet meer op klussers of een schoolreisje, we zien er gewoon uit als
hardlopers die de hele nacht zijn doorgegaan.
Vlak voor Schiphol voegen ook de andere estafetteteams zich bij ons en worden de eerste ervaringen gedeeld. Er heerst een uitgelaten sfeer. Dat
is ook niet zo gek, want we staan op het punt om
met ons team onder politiebegeleiding Schiphol
binnen te lopen. De sirenes gaan aan, de energie
stroomt weer door het lichaam en we gaan gezamenlijk over de rode loper richting het ‘Wheel of
Energy ‘. Richard Bottram loopt zijn laatste rondes
die dag en verwelkomt ons in ‘zijn wiel’ met een
grote glimlach. Het gaat allemaal heel snel. Het
ging eigenlijk allemaal heel snel.
Altijd een glimlach
De estafetteloop voor The Weekend of Energy
was een onvergetelijke ervaring en een prachtig
avontuur. Voor zo’n uitdaging mag je me wakker
maken, letterlijk. Voortaan kom ik Schiphol altijd
met een glimlach binnen, zij het zonder politiebegeleiding, sirenes en publieku
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Van one-pack naar six-pack in 10 weken
Door: Ellen Oosterbaan

Goed ontwikkelde buikspieren helpen
je bij het hardlopen, zegt onze trainer
Henk van Leeuwen. En alles wat hardlopen makkelijker maakt, klinkt ons als
muziek in de oren!

O

ns, is de instroom- en blessuregroep die
onder de bezielende leiding van Henk op
maandag, donderdag en zaterdag traint. En
helaas krijgen wij die strakke buikspieren niet
cadeau, daar moeten wij wel iets voor doen.
Behalve minder eten en blijven hardlopen, is

sinds enige weken ook Pilates een onderdeel van
het trainingsprogramma. Henk had goed promotioneel werk verricht. Er was zoveel animo dat
uitbreiding naar twee groepen noodzakelijk was.
Sinds september liggen mannen en vrouwen,
elke dinsdagavond, 10 weken lang, op de vloer
van het clubhuis, op een matje, onder het genot
van zeer relaxte psychedelische muziek, onder de
bezielende leiding van Henk, te ‘Pilatessen’. De
muziek is samengesteld door Ben van Kan, zijn cd
vond gretig aftrek. Rolling-like-a-ball, flipperen,
planken, kaarsen en niet te vergeten kreunen,
steunen en krampen, het moet allemaal maken
dat we een prachtig wasbordje krijgen en dus

TRAININGSWEEKEND op 3/4/5 Februari 2012

O

p 3, 4 en 5 Februari 2012 wordt het trainingsweekend van The Hague Road Runners
georganiseerd.
Dit keer vindt het trainingsweekend plaats in
Valkenswaard. Valkenswaard wordt letterlijk omringd door prachtige natuurgebieden. Ten oosten
van Valkenswaard het Leenderbos en in het
noordoosten de vennen van de voormalige viskweekvijvers. Ook het zuidelijk Hageven Plateaux
en De Malpie zijn bijzonder fraai. Kortom een
schitterende omgeving om sportief bezig te zijn.
Er zijn dit weekend vier ingeplande trainingsmomenten. Op zaterdag- en zondagochtend een
kortere loop, niet te al te fanatiek, maar heerlijk
om wakker te worden.
Daarna staat er een ontbijt voor ons klaar, en is
er genoeg tijd om weer energie op te laden voor
het middagprogamma. Zowel de zaterdag- als
de zondagmiddag kun je kiezen uit verschillende
activiteiten; -.je kunt kiezen voor een lange
duurloop, of juist wat korter als je wilt. Of je kunt
je uitleven op de mountainbike. Wil je het iets
rustiger aan doen, dan kun je ook voor kiezen
om de omgeving per gewone fiets te verkennen
of te gaan wandelen. Hiervoor zullen we diverse
routes aanleveren. Op zondagmiddag is er de
extra keuze om deel te nemen aan een culturele
bezigheid. Wat dit precies gaat worden houden
we nog geheim.
The Hague Road Runners staat bekend als een
vereniging waar naast alle sportieve activiteiten,
het sociale aspect hoog in het vaandel staat. Een

Kwaliteit foto's
Het gebeurt vaak dat er in de HRR foto's staan
die een beetje wazig zijn. Vaak een kwestie
van snelheid, de loper gaat sneller dan de
(eenvoudige)camera kan scherp stellen. Dat
hoort bij de sport zullen we maar zeggen.
Maar we krijgen steeds vaker foto's met een
veel te kleine bestandsgrootte. Die zijn vaak
van internet afgeplukt. De afdrukkwaliteit
wordt dan erg slecht en dat is niet leuk om
te zien.
We willen u dan ook met klem vragen om
foto's aan te leveren met een minimale bestandsgroote van 1 Mb. Daarmee kunnen we
voor de dag komen en garanderen dat het
plaatje herkenbaar wordt afgedrukt.
Denkt u met ons mee? Bij voorbaat dank.
De redactie

trainingsweekend is een van de manieren om
gezellig tijd door te brengen met je loopvrienden
of om andere HRR'ers te leren kennen. Natuurlijk is er tussen de trainingen door genoeg tijd
hiervoor. Daarnaast is er op zaterdagavond een
feest in het thema van “Saturday Night Fever”.
De muziek wordt verzorgd door D.J. Earl, een kei
op het gebied van feestjes bouwen. Als je het
leuk vindt, is een outfit in de stijl van het feest
een prè. Dit geeft het geheel een extra feestelijk
tintje. Uiteraard is het niet verplicht!!! Het is
vooral de bedoeling om er voor een ieder een
gezellige avond van te maken.

beter kunnen hardlopen. Voor de kerst van een
one- naar een six-pack!
Na de eerste les, de volgende morgen, dachten
velen van ons dat ze de oefeningen niet goed
hadden uitgevoerd of dat het toch allemaal ‘een
zacht eitje’ was. Ze hadden namelijk weinig tot
geen spierpijn. Maar oh, wat kwamen ze bedrogen uit… woensdagavond, toen begon het feest.
De spierpijn sloeg in alle hevigheid toe. Tijdens
de training op donderdagavond werd er dan ook
heel wat afgekreund en werd Henk vervloekt.
Het Pilates-lesje was toch best pittig geweest!
Bleef dit zo?
We zijn nu acht lessen verder, de one-pack is nog

(helemaal) niet een six-pack, maar de spierpijn
is wel een stuk afgenomen en we hebben aan
kracht gewonnen. Konden we allemaal in het
begin niet planken, nu staan we met z’n allen
kaarsrecht (als een plank) en gaan zelfs de
armen en benen afwisselend de lucht in. Met de
‘rolling-like-a-ball’ moeten we zelfs oppassen dat
we niet naar buiten rollen en de kaars… die staat
kaarsrecht. Wij zijn trots op onszelf.
Eind november is de laatste les en langs deze weg
willen wij Henk van Leeuwen hartelijk bedanken
voor het geven van deze Pilates-lessen. Als we
nu maar de discipline kunnen opbrengen om het
zelf voort te zetten… Misschien volgend jaar toch
maar weer een klasje Pilates opstarten?u

Nieuwe cursus Nordic Walking op komst
Door: Terry Roel en Carla van Beelen
Wist je dat…
• Veel nordic wandelaars bij ons de club leren
kennen
• Veel nordic wandelaars ex-hardlopers zijn
• Veel nordic wandelaars na verloop van tijd de
kriebels krijgen en weer gaan hardlopen
• Veel nordic wandelaars uiteindelijk op
dinsdag- en donderdagochtend bij de sportiefwandelgroep van HRR Conditio gaan wandelen/
hardlopen
• Veel nordic wandelaars op vele zaterdagen

met de langeafstandswandelgroep van Jean de
‘Stelling van Amsterdam’ en het ‘Kustpad’ lopen
• De vaste kern van onze nordic wandelaars
steeds kleiner wordt
• Wij daarom een nieuwe cursus Nordic Walking beginnen op 14 januari om 14.00 uur
• Wij iedereen vragen onze nieuwe flyer te geven aan ex-hardlopers, buren en familie om eens
kennis te maken met onze club via het nordic
wandelen
• Wij eventuele kandidaten in vier zaterdagen
wegwijs zullen maken in het nordic walken, en
dat voor maar 20 eurou

Ben je enthousiast geworden na het lezen van
het bovenstaande, en wil je ook deelnemen
aan het trainingsweekend, kijk dan snel op de
website http://www.hagueroadrunners.nl/ voor
meer informatie en het inschrijf formulier. Het inschrijf formulier is ook te vinden in het clubhuis.
Je kunt het inschrijf formulier per mail sturen
naar barbaravan.g@tiscali.nl of deponeren in de
groene brievenbus in de hal van het clubhuisu
HGR-ADV-200x120ZW:Opmaak 1 10-06-11 13:15 Pagina 1

UW GEVEL
ONZE ZORG!
ONZE ACTIVITEITEN ZIJN:
VOEGWERK VERVANGEN
GEVELREINIGING
METSELWERK HERSTELLEN
IMPREGNEREN
SCHOORSTEEN RENOVATIE
BEL TIJDENS KANTOORUREN:
070-3512888 OF 06-53311874

MAAR OOK:
SCHILDER- & TIMMERWERK
LOOD-, ZINK- & KITWERK
GRANITOPLEISTER AANBRENGEN
HERSTELLEN VAN LATEIEN
RESTAUREREN VAN ORNAMENTEN
GRAFFITI VERWIJDEREN
STRALEN VAN ALLE MATERIALEN
BETONHERSTEL

GEVEL RENOVATIE
GESPECIALISEERD IN SNIJ- & KNIPVOEGEN

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:

WWW.HGRGEVELRENOVATIE.NL
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WEGWIJZER ?!

VUmc Gebouwenloop Amsterdam

Clingendaelcross zondag
18 december 2011

Normaal gesproken gaan wedstrijdverhalen over de frisse buitenlucht met al dan
niet wisselende weersomstandigheden. Zo niet de jaarlijks terugkerende gebouwenloop bij het Vrije Universiteit medisch centrum (VUmc) in Amsterdam. Een
verslag van een bijzondere wedstrijd, waarbij je niet veel hebt aan de GPS-functionaliteit van je sporthorloge.

O

p zondag 18 december om 11.00 uur organiseert The Hague Roadrunners voor de 16e
keer de Clingendaelcross. Een echte cross over
ruiter- en onverharde bospaden en heuvels in
Clingendael.
Er is een trimloop van 4,7 en een wedstrijd van
7,1 km. De wedstrijd is onderdeel van het 'De
Hardloopwinkel 1 v/d 4 Crosscircuit', dat georganiseerd wordt door de verenigingen HRR, Haag
Atletiek, Sparta en de Koplopers. Iedereen die
aan tenminste 3 van de 4 crossen meedoet wordt
in de einduitslag opgenomen.
Leden van deze verenigingen doen gratis mee, als
zij voorinschrijven via de website van hun club.
Voor anderen is de mogelijkheid van na-inschrijving voor € 2,-. Er is een loterij op startnummer.
Prijzen worden beschikbaar gesteld door de
Hardloopwinkel.
Natuurlijk doen er dit jaar veel Roadrunners mee.
Wil je niet meedoen, maar kom je toch kijken,
dan kunnen we wel een paar mensen gebruiken
die op een strategische plek de lopers in goede
banen leiden. Geef je op bij Jan Baelde, Izaak
Luteijn of je trainer.
Voorinschrijven als deelnemer via de website
www.hagueroadrunners.nl
Voorinschrijven als vrijwilliger tijdens de cross
kan op de lijst die inmiddels in het clubhuis
hangt.
Tot 18 december !!.u

Door: Michèle Kamps, groep Ed Zijl

D

it jaar was het de 7e editie van de gebouwenloop. 850 Deelnemers deden mee
waaronder Ed Zijl, Jean Claessens, Wim Koenen
en ondergetekende.
Deze hardloopwedstrijd heeft als hoofddoel de
loper in totale verwarring te brengen. Dit gebeurt
door een 5 km lang parcours dat 1 of 2 maal
afgelegd dient te worden. Dat parcours gaat door
de tuin en door en onder het kliniek-, poliklinieken faculteitsgebouw van VU medisch centrum.
Hierbij is er ruimschoots gelegenheid de diverse
trappenhuizen van het ziekenhuis te bewonderen. Het is er snoeiheet, benauwd en het ruikt
zoals een ziekenhuis hoort te ruiken. Veel frisse
lucht is er dus niet. Dat er daarnaast 10.000 euro
is opgehaald voor Doctor 2 Doctor - een project
waarbij artsen en verpleegkundigen hun kennis
overdragen aan personeel van een opleidingsziekenhuis in Kenia - was mooi meegenomen.
Ed vindt het belangrijk dat zijn lopers weten hoe
de laatste kilometer eruit ziet. Hij deed deze loop
al een paar maal, dus vol vertrouwen gingen we
even een warming-up doen. Nou, dat up-warmen
duurde niet heel erg lang in het ziekenhuis waar
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de kachel al lekker stond te loeien. Toch waren
we net op tijd terug voor de start, want hoewel Ed heus de weg wel wist en we echt niet
verdwaald waren, duurde het toch wel even
om erachter te komen waarom die ene laatste
kilometer wel 2 kilometer leek. Al die trappen en
gangen lijken best veel op elkaar. Gelukkig konden wij even uitrusten op de bedden die speciaal
voor ons in de gangen neergezet leken te zijn. Na
enige discussie over welke kant we nu precies
uit moesten konden we gelukkig de weg naar de
start vinden .
Tijdens de loop was ondergetekende al snel de
weg kwijt. Daar is onder normale omstandigheden al niet heel veel voor nodig, maar nu was het
ook op dat gebied een Pee-Er. Omdat mijn must
have Forerunner niet al te veel deed in de donkere krochten van het ziekenhuis - GPS signaal
verloren - moest er op gevoel gelopen worden.
Ietwat gedesoriënteerd kwam ik de finish over
waar mijn loopmaatjes al op me stonden te
wachten.
Al met al was het een gezellig dagje met de mannen, en kunnen we weer een P.R. (peculiar race)
op ons hardloop CV bijschrijvenu

“Als je plezier hebt in het lopen komen de prestaties vanzelf”
De laatste maanden zie je bij wedstrijden op de 5 en 10 km steeds vaker onze
clubkeuren in kop van het klassement staan. Het HRR Racing Team heeft sinds
vorig jaar een nieuwe trainer. Marcel den Dulk gaf toen officieel het stokje over
aan Appie Beekhuizen. De redactie vond het tijd voor een interview met deze succesvolle trainer.

Het lijkt alsof het Racing Team steeds groter
wordt. Blijkbaar spreekt jouw stijl de mensen
aan. Wat is jouw trainingsfilosofie?
Mijn filosofie luidt: “Als je plezier hebt in lopen komen de prestaties vanzelf”.

Sinds wanneer loop je zelf?
Ik loop sinds 1992. Ik ben begonnen met iedere
zondagmorgen een rondje Scheveningen van ongeveer 50 minuten.

Wat zijn je doelstellingen voor het Racing Team?
Mijn doelstelling voor deze groep is doorgroeien.
Er zijn nog zoveel mogelijkheden. We zijn op de
goede weg.

Wat is je favoriete afstand?
De marathon vind ik de mooiste afstand.
Hoe ben je bij de HRR verzeild geraakt?
Ik ben via de ‘Hanzen’ (Zuurmond en v.d. Vecht;
wie kent ze niet) bij de HRR terecht gekomen.
Je bent nu een paar jaar officieel trainer. Heb je
altijd al trainer willen worden?
Nee, niet echt. Het leek me helemaal niets.
Ben je assistent-trainer geweest bij een groep?
Ik ben eerst assistent geweest bij het marathonproject (in 2005) met Roché Silvius, Willem de
Graaf en Frans Perdijk. Dat was echt super. Daarna
in mijn eigen groep bij Marcel den Dulk.

Zijn er al resultaten te melden?
Als je naar de uitslagen van de laatste tijd kijkt, zie
de stijgende lijn. Ik kan geen namen noemen want
anders wordt dit een lang stuk.
Hoeveel tijd per week ben jij bezig met hardlopen en alles erom heen?
Eigenlijk best wel veel. Ik probeer toch steeds ergens anders te lopen of wat nieuws. Dat is soms
best wel moeilijk.
Je bent trainer van het racing team. Hoe kijk je

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

in het algemeen aan tegen het niveau van de
trainingen bij de HRR? Wat vindt je van het wedstrijdsportklimaat bij onze vereniging?
Ik denk dat het beter kan, maar daar ga ik niet
over. Iedereen doet op zijn eigen manier zijn best.

Jij bent één van de jongere trainers bij de vereniging. Hoe zou volgens jou het aandeel jongere
trainers kunnen worden vergroot?
Dat is een moeilijk verhaal. Jonge gasten lopen nu
eenmaal graag nog zelf. Bovendien gaat er natuurlijk nogal wat tijd in zitten. Je krijgt er echter wel
wat voor terug.
Wat is je favoriete boek?
Mijn favoriete boek is ‘Je tweede jeugd begint nu’
van Ard Schenk. (Redactie: Een boek over lang en
gezond blijven leven).
Wat is je favoriete film?
Ik vind de film ‘Kuifje’ geweldig!
Wat is je favoriete muziek?
Dat is de groep ‘Coldplay’.
Wat is je favoriete gerecht?
Ik vind alles lekker, als er maar sla bij zitu

Alleen voor mannen!
Door: Ingrid Kuijpers

H

et Bokkenbal op dinsdag 11 oktober,
alleen voor mannen, is alweer voorbij.
Leuk toch, allemaal mannen bij elkaar en de
dames achter de bar!
Een groep van 20 bokken hadden de moed
om te komen! Leonie van der Haak, ultraloper en medewerker van Nike Nederland
vertelde over de nieuwe Nike GPS watch
met ingebouwde TomTom. Lekker idiotproof
en ook vooral heel mooi en ergonomisch
vorm gegeven. Vervolgens kwam er een
leuke interactie los tussen Bert Snijder,
sportdiëtist in Rotterdam en de lopers, alles
natuurlijk over verbranding wat wel en niet
te eten, wat eten met je doet. Altijd leuk om
er weer wat van op te steken.
Het bockbier in de pauze beviel onze mannen zeer goed. Vervolgens een leuke mannenmodeshow met de modellen Robert,

Pascal en Aart. Onder luid applaus werden
zij binnengehaald met hun hardloopkleding, de nieuwe collectie van Run2Day Den
Haag. Nog even gezellig nagepraat met een
bockbiertje.
Al met al een gezellige en geslaagde mannenavondu
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MIJN EERSTE MARATHON

Mijn eerste marathon: Zeeland

Van het laatste stuk kan ik me het minst herinneren, omdat je alleen maar aan het overleven
bent. Wat wel is bijgebleven: dat het soms zigzaggen was tussen de badgasten op het overvolle
strand, het soms omhoog hinkstappen omdat
het rechterbeen geen zin meer had en dat elke
strandhoofdpassage een grotere uitdaging aan
het worden was.

Door: Gerwin Struijs
De Aanleiding
ijn eerste marathon, de weg er naar toe en
het uiteindelijk volbrengen van de tocht is,
zoals veel plannen, beklonken in de kroeg. Samen
met Michel van Leeuwen is dit voornemen dan
ook de reden geweest om ons aan te sluiten bij
de HRR. Een Halve van Egmond had ik er al op zitten, waar ik best tevreden mee was. Maar ik wist
ook wel dat een hele meer inhield dan 2 keer een
halve. Nog voordat ik aan de trainingen begon
was één ding zeker: de eerste zou de kustmara-

M

thon in Zeeland worden. Ik ben er opgegroeid
en wat is er nu mooier dan om op de plek waar
je de eerste stapjes hebt gezet ook je grootste
sportieve prestatie tot nu toe te volbrengen.
De Marathon
1 Oktober, de dag van mijn marathon, naderde in
rap tempo. Al snel was het duidelijk dat het een
zeer warme dag zou gaan worden met amper
wind, zweten dus. Ik had ter voorbereiding op
de hoge temperaturen een tip gekregen om ORS
te gebruiken, of dit geholpen heeft weet ik niet
maar, baat het niet dan…
De ochtend begon zoals gebruikelijk met een
goed ontbijt. Rustig de laatste controle uitvoeren
of alles in orde is en dan op naar Burgh-Haamstede. Een uur voor de start begon ik de spanning te
voelen. Langzaam maar zeker tikten de seconden
weg en ik voelde me net een jonge hond. Het
schot, de kerkklokken en daar gingen we met het
nummer You’re the voice van John Farnham uit
de luidsprekers over de startlijn. Kippenvel!!!.
Het eerste stuk was gewoonweg fantastisch en ik
genoot met volle teugen van de omgeving. Een
stukje bos, strand en daarna de pijlerdam op. Ik
moest mijzelf enorm inhouden want dit deel van
de marathon is eenvoudig, was mij verteld, en
dat het zeer zwaar zou worden op het tweede
stuk ook. Met dit in het achterhoofd naderde
ik de eerste 10-km waar familie me opwachtte.

Mijn eerste marathon: Amsterdam
Door: Petra Kinnegim

O

p 16 oktober heb ik mijn eerste marathon
gelopen, de Amsterdam Marathon.
Al jaren had ik het idee om een keer een marathon te lopen. Dat leek me zo gaaf, hoewel ik het
in de groep van Ed Zijl erg naar mijn zin heb!
Dit jaar leek mij een mooi jaar, ik had een uitdaging nodig. Eind mei heb ik definitief besloten om
dit jaar Amsterdam te gaan lopen. Ik heb door de
weeks gewoon bij Ed meegetraind en de duurlopen deed ik zelf in het weekend. De meeste
duurlopen heb ik alleen gedaan. Erg leuk om van
te voren je route te plannen, elke week werd
de afstand groter. Een halve marathon was mijn
record, ik heb erg genoten van de steeds groter
wordende afstand in het weekend. Heerlijk door
de duinen lopen, ook erg fijn na een drukke week
op het werk. Lekker je hoofd leegmaken.

Toen ik voor de eerste keer 30 kilometer ging
lopen, ging Birgitta, uit mijn groep, mee op de
fiets. Zij had de route gepland, erg leuk was
dat, ondanks dat het na 27 km keihard begon te
regenen!
Ik heb ook meegedaan aan de 30 km van Amsterdam Noord, een erg leuke loop.
Ondanks wat klachten aan mijn hamstring heb ik
uiteindelijk tot 35 km voorgetraind.
Toen was het 16 oktober, de grote dag was
aangebroken! Ik ben niet snel zenuwachtig, maar
wel op het moment dat ik richting de start liep.
Opeens gingen er allemaal gedachten door mijn
hoofd: “ Oh jee, nu kan ik niet meer terug…. Heb
ik echt wel genoeg getraind? Kan ik dit wel? ‘”.
Maar die gedachten waren al weer weg op het
moment dat ik over de start ging. Ik had de kaart
met de route al weken in huis hangen, ik kende
het parcours uit mijn hoofd. Ik had mezelf wel

Vanaf daar was het tot de 21-km weer één groot
feest. Gezellig lopen babbelen met wat medelopers en genieten van het uitzicht en de toeschouwers die in groten getale aanwezig waren.
Het tweede deel van de marathon bestond alleen
maar uit strand, duinen en trappen. Ik heb me
daar voorgenomen nooit meer te klagen over
onze Hamburger Hill. Na het strand liep je de duinen in op weg naar Domburg waar we de 30-km
zouden aantikken. Ondanks dat ik elk drankpost
goed benutte, merkte ik dat mijn lichaamstemperatuur snel opliep. Ik kreeg last van tintelende
vingers en voelde m’n kracht langzaam afnemen,
rustig aan dus.
De laatste 12-km was één grote emotionele
rollercoaster. Alles begon pijn te doen, m’n bovenbenen begonnen te protesteren als er weer
eens een heuvel of trap moest worden bedwongen. Ontelbare sponzen heb ik leeg geknepen om
maar iets van verkoeling te krijgen. Ik ben nog
nooit zo diep gegaan om een doel te behalen. Nu
nog betwijfel ik of dit zou zijn gelukt als ik niet
wist dat familie en vrienden bij de finish stonden
te wachten.

voorgenomen om te genieten van mijn eerste
marathon en hem heel uit te lopen. Nou, ik kan
zeggen dat ik genoten heb van elke meter. Het
weer was erg goed, de toeschouwers vriendelijk
en de binnenkomst in het stadion geweldig! Ik
ben gefinisht in 4.14.33, ik ben tevreden! Het
was een geweldige ervaring en al die maanden
trainen waren het meer dan waard! De dagen
erna heb ik best spierpijn gehad, maar het gevoel
van trots was groter!u

Opeens was het zo ver, ik passeerde het magische 40-km-bordje en ploegde dwars door het
mulle zand heen op weg naar de “boulevard” van
Zoutelande. Opeens hoorde ik mijn naam roepen
door enkele vrienden en ik wist dat ik er zo goed
als was. Een laatste listige afdaling de dijk af en
dan met de finish in zicht nog even alles op alles
en… Klaar. Wat een ontlading als je dan je familie
en vrienden weer ziet. Je lichaam trilt nog na van
de inspanning maar diep van binnen is het gevoel
euforisch!

Tijd		
Eerste keer
Laatste keer

:04:05:35
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Amsterdam:
Mijn eerste marathon!
Door: Jacques Bruijns

W

ie had dat kunnen denken. Eigenlijk had ik
nog nooit aan sport gedaan. Ik had gevoetbald tot mijn 27e op een laag niveau. Omdat ik als
secretaris in het bestuur van de voetbalvereniging
gekozen werd, stopte ik met voetballen. Ruim
33 jaar heb ik als secretaris, penningmeester, 2x
voorzitter en lid sponsorcommissie deze club gediend.
Vier jaar geleden ben ik om gezondheidsredenen – diabetes - begonnen met de cursus “start
to run” bij atletiekvereniging “Spiridon” in GilzeRijen, waar ik toen nog woonde.
Het hardlopen ging me al snel goed af en ik schoof
van de beginnersgroep door naar de zogenaamde
“middengroep”. Lekker lopen en af en toe in de
buurt een wedstrijdje. Driemaal trainen heb ik
van begin af aan gedaan. Door mijn verhuizing
van Rijen naar Scheveningen kwam ik in oktober
2010 bij HRR terecht. Dit na een half jaartje voor
me zelf gelopen te hebben en uitgekeken te hebben naar een loopvereniging. Bij HRR werd ik opgevangen door Ben en na een enkele keer bij een
andere loopgroep ondergebracht te zijn geweest
werd Ben mijn vaste trainer. Ook nu weer 3 keer
per week trainen en in maart de CPC gelopen.
Deze halve marathon liep ik samen met Willem
van de Ven. Nadat wij beiden een goede tijd gelopen hadden, deelde Willem mij mee dat hij wilde
overstappen naar de marathongroep van Frans
Perdijk om de Amsterdamse marathon te kunnen
lopen. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd.
Dus stapten wij na de CPC met z’n tweeën over
naar Frans.
Met ervaren marathonlopers in deze groep werd
er hard getraind om goed voorbereid te zijn voor
de marathon. Eindelijk was het zover. 16 oktober
om 07.30 uur verzamelden Willem, Marcel, Nienke en ikzelf in Voorburg om richting Amsterdam
te vertrekken. Een snelle reis, dichtbij het stadion
parkeren en omkleden volgden elkaar op. Dan
beginnen de zenuwen te komen. Het weer was
perfect en er was genoeg getraind. Maar toch. Ik
vervolg op pag 7
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MIJN EERSTE MARATHON

Schiermonnikenloop
Onze Waddeneilanden zijn uitermate geschikt om een weekendje frisse lucht te
tanken en even helemaal weg te zijn. En ieder eiland heeft zo zijn specifieke bijzonderheden. Schier is met Vlieland nagenoeg “autoloos” en dus een Mekka voor
fietsers en lopers.
Door: Leendert Remmelink

B

ij een aantal leden van de loopgroepen Ben
van Kan en Eric Kerklaan is het weekendje
Schier een jaarlijks terugkerende “verplichting”
geworden. Na strenge ballotage voor mij dit jaar
de eer om voor het eerst mee te gaan. Maar
meegaan betekent niet alleen uitwaaien, maar
ook presteren tijdens de Monnikenloop die
jaarlijks door Groningen atletiek wordt georganiseerd. Afstanden 5, 10 en 15 kilometer. Vrijdag
vertrokken we redelijk bijtijds in de ochtend van
22 oktober om de veerboot van 13.30 uur te kunnen halen. Vergis je vooral niet in de afstand Den
Haag – Lauwersoog. Het werd nog een aardige
race, maar we redden het net. Een klein uurtje
varen in een vanwege de herfstvakantie overvolle
boot bracht ons op de kade van Schiermonnikoog. Daar meeuwen, eidereenden en fietsen.
Tassen in het elektrische karretje van het hotel,
fiets gehuurd en door de polder richting dorp.
Wij verdeelden ons over vakantiehuis en hotel en
snuffelden wat rond in het dorp en op het eiland.
Vreemd om te zien hoe zo’n overvolle boot

“verdwijnt” op het eiland. Alleen de Spar was
trefpunt voor de gezichten die wij eerder gezien
hadden, voor de rest de serene rust en vooral
veel vogels. Dit jaargetijde natuurlijk de wilde
ganzen en steltlopertjes die op hun lange tocht
van de poolcirkel naar Afrika op Schiermonnikoog
in een waar lui lekkerland terechtkomen.
De plaatselijke disco is de Tox Bar. Ook het uit-

Saint-Tropez Classic 2011 -- Oh la la -Door: Guy Cremers

V

oor de 9e keer toog een illuster gezelschap
naar het zonnige zuiden om daar de SaintTropez Classic 2011 te lopen. Onderstaand een
beschouwing van Guy Cremers die zich afvraagt
of het deze keer anders was.
Deze 9e door reisbureau LeL (Loet en Louis) georganiseerde sportieve reis was er weer één om
in te lijsten, maar dat waren de andere acht ook.
Was het deze keer anders? Ja en nee.
Ja, omdat er nu 10 vrouwen en 5 mannen meegingen en dat kleurt toch al heel wat in, n’est ce pas?
De 5e man had lang nagedacht en zich pas op de
avond voor vertrek aangemeld.

was met Willem in hetzelfde startvak ingedeeld.
Een eindtijd van rond de 4 uur 15 minuten was het
doel. Ik wist inmiddels dat Willem prima een vast
tempo kon aanhouden, hetgeen voor mij nogal
moeilijk is. Ik wil altijd te hard gaan. Met een stadion vol hardlopers werden wij al om 09.30 uur
weggeschoten. Een pracht parcours lag voor ons.
Na een paar kilometer kwam de groep lopers met
groene ballonnen ons voorbij. Zij zouden voor een
tijd van 4 uur gaan. Wij konden ze makkelijk bijhouden en gingen voor hen uit lopen. Vlak voor
het keerpunt over de Amstel kwamen we zelfs in
de groep van de 3.45 uur terecht. Toen hebben we
voor alle zekerheid wat gas teruggenomen omdat
de resterende afstand nog meer dan een halve
marathon was. Willem heeft mij constant tot de

Ja, omdat één van ons probeerde op het paspoort
van haar partner door de douane te komen. En ja,
omdat we deze keer op vrijdagmiddag gingen en
dinsdagavond terugkwamen.
Nee, omdat het sportieve en het recreatieve weer
hand in hand gingen. Het sportieve programma
bestond uit trainingsloopjes, zwemmen en de
klassieke wedstrijd op zondagochtend. Het recreatieve deel van het programma behelsde o.a.:
met huurauto’s trips maken naar de oeroude
dorpjes Ramatuelle en Gassin en naar Grimaud,
naar Saint-Tropez en Nice, boottochtje Port Grimaud en de wijnproeverij. Wel een heel druk programma trouwens. LeL houdt niet van rust. Rust
roest.

orde moeten roepen. Steeds liep ik een meter of
10/15 voor hem uit, keek ik even om en zag hem
een rustig-aan-gebaar maken. Bij het 30- kilometerpunt gaf hij aan dat ik mijn gang kon gaan. Als
vanzelf liep ik de laatste 12 kilometer naar een
tijd van 3.49.22 uur. Ook voor mijzelf onverklaarbaar. Zonder blessures en eigenlijk totaal niet vermoeid, zat mijn eerste marathon erop. Met dank
aan Willem die ervoor gezorgd heeft dat ik mij, zeker in het eerste deel van de marathon, niet kapot
gelopen heb!

giftepunt voor de startnummers. Die
hebben we voor de zekerheid alvast
vrijdagnamiddag opgehaald. Maar
dat had ook zaterdagochtend gekund,
want alles is overzichtelijk, ook het
aantal deelnemers. 10 en 15 kilometer
startten tegelijk, 5 was tien minuten
later aan de beurt. De meesten onder
ons deden de 15 en de 10. De route
voert in een denkbeeldige acht over
het eiland. Na enthousiaste woorden
van waarnemend Burgemeester en
oud PvdA Tweede Kamerlid Martin
Zijlstra viel het bescheiden startschot.
Aangemoedigd door een handvol toeristen voerde de route allereerst zo’n twee kilometer naar de noordkant van het eiland. Aan het
brede strand aangekomen ging het op de rand
van duinen en strand vier kilometer over enigszins drassig pad oostwaarts. Daarna verlieten wij
het strand weer en voerde de tocht afwisselend
door duinen en bos terug richting het dorp. Op
de knooppunten volop aanmoediging van toeristen en meegereisde familieleden. Vlak voor het
dorp de splitsing 10 en 15 kilometer. Ik deed de
15, dus rechtdoor richting het westelijke gedeelte
van Schiermonnikoog. Ook weer een prachtige
route langs de oude vuurtoren en talrijke vakantiebungalowtjes, richting de waddendijk, die ooit
door John Eric Banck, de Haagse eigenaar van
heel Schiermonnikoog van 1859 – 1893, is aangelegd. Achter de dijk is een prachtig natuurgebied ontstaan, waar onze tocht dwars doorheen
voerde. Via de Waddenzee kant bereikte ik in een
matige 1.22.41 als 73e van de 96 in mijn categorie (m40+) de finish. Maar de prachtige route en
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het hele mooie herfstweer maakten veel goed.
Geen medaille maar een handig fleece sjaaltje
als prijs voor het meedoen. Wat dat betreft deed
Herma van Nus het beter. Zij finishte op de 10 in
haar categorie (v55+) in 57.39, eindigde daarmee
op de 2e plaats en mocht een beker(tje) mee
naar huis nemen. ’s-Avonds was Hotel van der
Werf het verplichte nummer. Eten zoals bij oma,
met schaaltjes bloemkool en gebakken aardappelen op tafel en biefstuk met jus. De volgende
ochtend zijn we onder leiding van de vader van
loopgroepgenoot Joost de Boer, die op het eiland
een opzienbarend schelpenmuseum bezit en
beheert, een fietstocht gaan maken, waarbij
onze natuurhistorische kennis nog eens getest
en aangevuld werd. Bovendien zijn wij van alles
over het eiland en de 950 eilanders te weten
gekomen. Na een afsluitende tosti op een zonnig
terras per fiets weer naar de boot van half drie.
Daarna tweeënhalf uur terug in de auto naar Den
Haag. Voldoende tijd voor reflectieu

Mannen en vrouwen apart
Deelnemers dit jaar waren Dieneke, Farén, Georgette, Guy, Jeroen, LeL, Marrie, Marijke, Mirjan,
Niels, Sanne, Sylvia, Trudy, Xander en Ronneke.
Hoe houd je zo’n man-vrouwverhouding eigenlijk
in de hand ? Heel eenvoudig. LeL had alle mannen
in zijn eigen huisje in Parc Oasis gezet (wilde ze
ook niet ruilen) en hield goed zicht op zijn Sylvia.
De andere vrouwen zaten verdeeld over twee andere vakantiehuizen, op loopafstand in hetzelfde
park. Maar alle maaltijden en ’t vertier - voor zover ik kon waarnemen - speelden zich af in het
domicile van LeL.
Allerlei onvermoede kookkwaliteiten kwamen ineens boven drijven en wéér hebben we zalig en
gezond gegeten……en gedronken. En ook de brunches met eitjes etc etc zagen er prachtig uit.

om, eigenlijk net zoals die andere jaren.
De wijnconsumptie in totaal bedroeg 23 liter en
nog 10 flessen - wijn en sterk - uit de privécollectie van LeL en nog wat bier. Op het schitterende
Chateau Roseline kregen we op maandag weer de
theorie waarom de wijn uit de Provence zo lekker
is. Wel in het Engels, door een magere uitvoering
van inspecteur Clouseau.

En wat te denken van het strandbezoek aan de
beroemde Plage Pampelonne, nog bekend van de
film Les Gendarmes de Saint-Tropez? Na de loop
gingen we ’s middags lekker languit op het strand
en enkelen waagden zich in de woeste golven.
Daarna loungen op een chic terras. De zee had
trouwens best een lekkere temperatuur.

citadelklim hadden ze er natuurlijk mooi in gehouden. De uitslagen staan op de site cq. hangen
weer op de muur, maar vermeldenswaard is toch
wel de 1 h 10 min van Xander. En onze net herstelde Faren, ingeschreven op de 8 km, liep gewoon
door en maakte een mooie tijd op de 16 km. Op
sandalen, hè.
De allersnelste van 880 deelnemers op 16 km had
ca. 51 min geklokt en de allersnelste van 350 deelnemers op de 8 km had ca. 26 min. nodig.
Nieuw was dinsdagmiddag de afsluiting van de
reis in het oude deel van Nice. Very Nice.
LeL en groepslopers van Jos, ik zou zeggen: op
naar de 10e editie van STC 2012 die 21-10 van
start gaat !!!!u

Verdomde citadelklim
Leden de prestaties onder het vertier? Welnee. Ieder van ons - ongeveer 50/50 verdeeld over beide
afstanden - zette een mooie tijd neer, alleen om
op het mooie platanenplein Place des Lices het
traditionele glaasje wijn te nuttigen en een stuk
tarte Tropezienne te verorberen. Het parcours
was anders dan andere jaren, maar die verdomde

Dank ook aan de trainers van de marathongroep,
Frans, Marcel en Marty. Vooraf had ik gezegd ooit
één marathon te willen lopen, maar deze eerste
keer smaakt zeker naar meer!u

Hoe zat het met het vertier ?
Nou, alles wat je je daarbij kunt voorstellen gebeurde ook.
Mensen die weinig dronken, die veel dronken, die
anderen wakker maakten en uit hun bed haalden,
die dansten tot diep in de nacht en mensen die
wat vroeger hun eigen holletje opzochten. Kort-
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       1E LUSTRUM PERDIJKLOOP

“Een dijk van een loop!”

H

et “iets anders” is een aantal jaar geleden
gevonden. Gekscherend werd gezocht naar
een bijzonder parcours. Het parcours moest aan
een aantal criteria voldoen. Zo werd genoemd:
1. Meer dan 25 kilometer
2. Fysiek zwaar
3. Mentaal zwaar (karaktervormend)
4. Uniek
5. Het moest sterke verhalen opleveren
Al snel ga je dan op de kaart van Nederland
kijken. Gekeken werd naar het zuiden, Limburg
met zijn heuvels kan toch fysiek zwaar genoemd
worden. Toch werd het niet “uniek” genoeg gevonden. Zeeland kenmerkt zich door de zeewind
en duinen. Deze eigenschappen hadden we thuis
ook. Dus ook Zeeland viel af. De blik werd op het
noorden geworpen en ja, daar lag de oplossing!
Het was fysiek en mentaal zwaar, langer dan 25
km, uniek in zijn soort en het zou zeker sterke
verhalen opleveren!

De Afsluitdijk!!
e loop werd al meteen omgedoopt in de
Perdijkloop. In 2004 werd voor het eerst
afgereisd naar de startplaats Zurich om vervolgens aan de bijna 31 km lange tocht te beginnen
richting Den Oever.
Aangezien niet elk jaar de loop werd georganiseerd, duurde het tot dit jaar alvorens we van
een lustrum spreken. Overigens heeft nog niemand alle edities voltooid. Een bijzondere editie
van een bijzondere loop vraagt om een bijzonder
verslag. Ik heb de deelnemers gevraagd om een
kort verslag te schrijven. In dit verslag wilde ik
niet, dat de feiten werden beschreven. De feiten
kennen we: 31 km rechtdoor, links het IJsselmeer,
rechts de Waddenzee, toeterende auto’s, af en
toe een fietser, een horizon waar Den Oever nog
niet op te zien is, na 25 km zware benen en natuurlijk veel wind. Nee, dit verslag moest vooral
het gevoel weer geven. Wat ging er in de mensen
om, waarom was het bijzonder?

Sinds een aantal jaar is de groep Perdijk eigenlijk continu aan het trainen voor
een marathon. Voor- en najaarsmarathons zijn daarbij het populairst. Het strand,
de duinen, de Vlietlanden en ook de polder tussen Voorschoten en Zoetermeer
wordt meer dan eens bezocht. Het aantal getrainde kilometers in deze contreien
loopt dan al snel op. Zo heel af en toe valt er een spoor van verveling waar te
nemen. Het is dan ook tijd voor iets totaal anders. Een verslag over het eerste
lustrum van de Perdijkloop.

D

Hieronder volgt een verkorte weergave van het
gevoel van een deel van de 13 lopers. Vooral
Road Runners, maar ook gastlopers. Het hele
artikel is terug te vinden op de website http://
afstanden.blogspot.com/ Veel leesplezier!

Willem van de Ven
(de grote motor van editie 1!)
ls de eerste schapen, die we na een paar
honderd meter tegenkomen, schielijk de
andere kant van de dijk opzoeken, weet je zeker
dat er iets bijzonders gebeurt. En dat is ook zo.
Perdijkloop, editie nummer vijf van deze invitatierun voor kanjers trekt voorbij. Dertig kilometer
door duinen of Vlietlanden komen nog niet in de
buurt van deze karakterologische test, deze oefening in doorzettingsvermogen en geduld. Door de
duinen lopen is fun, de Afsluitdijk lopen is Zen.
Niet alleen de afstand en de omgeving vormden
dit keer de uitdaging, ook de elementen deden

A

v.l.n.r.: Schoonvader Gertjan (gastloper), Jan-Reiner meijer (gastloper), Edwin van der Harst, Dannis van den Berg, Gerwin Struijs, Aleid Pans, Gertjan Vierling, Annejet Philipse, Liesbeth Begheijn, Marty Messerschmidt, Willem van de Ven,
Marcel Kamsteeg en Monique Rijkers. Fotograaf: Frans Perdijk

mee. Na 24 kilometer in relatieve rust te hebben
kunnen lopen, waren de hoeveelheid (koud)
water, de hagelstenen, het onweer en de wind de
laatste te nemen hordes. Twee windhozen in de
verte droegen bij aan het apocalyptische tableau.
Maar mooi dat je een Road Runner niet klein
krijgt. Dus na drie uur stonden alle deelnemers
in de viskraam in Den Oever. Aangestaard door
iedereen, die niet op hardloopschoenen liep.
Dat we vervolgens al kibbeling etend en warme
thee bestellend, de kraam ook als kleedkamer
gebruikten en zelfs medailles omgehangen kregen, deed de verwondering niet afnemen. Hun
oordeel: rare jongens en meiden, die Hagenaars.
Rijkswaterstaat heeft op 29 augustus overigens
alle klinkers weer keurig recht gelegd. De Afsluitdijk is klaar voor editie zes van de Perdijkloop u

Gerwin Struijs
mdat ik extreem veel zin in had in deze loop,
was opstaan die dag geen enkel probleem
en dus stond ik volgepropt met Goede Morgens,
Snelle Jelles en bananen als één van de eerste
klaar bij het clubhuis.
De tocht begon zeer voorspoedig. Na enkele kilometers midden in de groep te hebben gelopen,
merkte ik, dat ik liever wat meer wind in m’n
gezicht voelde en eigenlijk ook iets sneller wilde.
Langzaam ben ik toen naar voren gelopen. Misschien kreeg ik de groep mee?
De laatste km’s voor de eerste stop liep ik ca

O

5min/km en wilde deze snelheid proberen vast
te houden. Zou ik dit de volgende 15 km ook
kunnen? Het vasthouden van de 5min/km ging
prima en ik voelde mijzelf zeer goed. Het weer
werkte hier ook aan mee want ik heb niet vaak
gehad dat m’n shirt opdroogde tijdens het lopen.
Stralend zonnetje en een lekker briesje. Helaas
zag het weer er in de verte niet goed uit. Oké,
geen waterhoos, maar toch dikke vette wolken.
Zouden we het droog houden?
Eenmaal bij het monument aangekomen, heb
ik onder het genot van een banaan en een AA
gewacht op de groep. Doorlopen was wel een optie, maar het is geen wedstrijd en ik heb niks te
winnen, alleen te verliezen. De wind was al wat
koeler geworden en voordat we het echt koud
kregen, zijn we weer van start gegaan. Al snel na
de start van het laatste deel van de tocht begon
het te regen. Niet hard maar wel in de vorm van
extreem grote druppels. Na een korte adempauze zou het niet meer stoppen met regenen,
sterker nog, het begon ook de donderen. Normaal gesproken kan ik dat zeer waarderen (thuis
lekker warm), maar nu maakte ik mij zelf toch
een klein beetje zorgen. Opgeven was geen optie
en dus hoopte ik, dat als het onweer dichterbij
was, de sluizen binnen bereik zouden liggen. Vlak
voor de sluizen brak de hel los. Van voren een
inktzwarte lucht waar nog net de contouren van
de sluizen waren te zien. Links in de haven een
waterhoos en van boven grote zware hagelstenen die flink pijn begonnen te doen. De woorden
van Monique blijven mij bij: ‘Zodra die windhoos
aan de wal komt, lig ik onder de vangrail!’ Gelukkig was het nog maar een paar honderd meter,
maar ondanks dat ben ik toch maar even gaan
schuilen onder een struik. Het eindpunt was op
een parkeerterrein, waar godzijdank een visboer
stond. Met in de ene hand een lekkerbek en de
andere een blinkende medaille konden we ons
drogen en omkleden u

Edwin van der Harst
e gaan de Perdijkloop doen”. Als nieuwkomer in de marathongroep denk je eerst:
dat doen we toch al drie keer per week? Maar dit
is anders.
Tijdens de autorit bedenk ik dat de Afsluitdijk
best een flink stuk is. Je beleeft hem als loper
anders dan als automobilist. In de auto is het
gewoon een rechte snelweg, maar als loper ben
je je meer van de nuances bewust. Ja, er zit echt

W

een knik en een bocht in de dijk, er zijn hoogteverschillen bij sluizen en het ir. Lelymonument,
en nee: je ziet vanaf Zurich niet Den Oever aan
de horizon liggen. Eigenlijk zie je alleen maar het
IJsselmeer, want de Waddenzee ligt achter de
dijk en zie je alleen bij de opgangen van parkeerstroken. De kilometers gaan, ondanks het rustige
tempo, naar mijn gevoel snel voorbij. Dat is het
grote voordeel als je in een groep loopt: je kunt
onderweg met elkaar kletsen, maar ook voor je
uit turen en je gedachten laten gaan. Zo rond
het 24-km punt ging het nog steeds soepel, dus
er kon makkelijk een tandje bij. Ik liep op met
Willem, maar die bleef doorschakelen naar een
steeds hogere versnelling. Ik vond een tempo
van 5:15 prima om uit te lopen, een tempo
waarin ook Annejet liep. Het waren de weersomstandigheden, die ons toch nog dwongen tot
een eindspurt: hagelstenen, donder en bliksem
barstte boven ons los toen we bij de sluizen van
Den Oever aankwamen. In no-time liepen we
door enkeldiepe plassen en kon ik alleen door
de verfstrepen van het fietspad zien waar ik liep.
Een Spartaans einde van een hele relaxte loop!
Het later weer kunnen aantrekken van droge
kleren, de unieke huldiging in de viskraam en
de ontvangst van Henk en Jolanda in het HRRclubhuis met soep en pannenkoeken vormden
bij elkaar een mooie afsluiting van een geslaagde
loopu

Gertjan Vierling
n verband met de voorbereiding voor mijn
trouwdag (2 september) is het trainen er de
laatste maanden een beetje bij ingeschoten. De
laatste keer dat ik een lange afstand had gelopen,
was met de halve marathon tijdens de Zwarte
marathon op 10 juli. Kortom anderhalve maand
geleden en dan is 31 km toch wel een hele
afstand. Dus lang verhaal, kort verhaal, ik was
toch wel een beetje zenuwachtig. Deze zenuwen
bleken nergens voor nodig want de loop ging me
uiteindelijk heel soepeltjes af. Ik heb enorm genoten en de hele weg lekker met iedereen zitten
ouwehoeren, goed gezelschap! De heftige hagel/
onweersbui aan het eind van de loop maakt
deze editie onvergetelijk. O ja, de code van het
toiletgebouwtje in Den Oever, waar je je perfect
kunt omkleden is …. (op te vragen bij de groep
Perdijk!). Ik had dit natuurlijk ook kunnen laten
weten in de viskraam, maar dan had ik de verkleedsessie van de dames moeten missen. :-) u

I

Dannis van den Berg
a jarenlang op vakantie of niet voldoende
getraind te zijn tijdens de loop, kon ik dit
jaar als voorbereiding op de marathon van
Berlijn met de beroemde (en sinds deze keer
ook beruchte) Perdijkloop over de Afsluitdijk
meedoen. Snelle kleding aan, voldoende gel en
water om mijn middel, I-pod om de arm en een
lawinepijl op mijn rug (je weet maar nooit!) was
ik klaar voor de strijd. Al snel kon ik het tempo
niet volgen en liep ik iets achter “de Gruppe”
. De strijd tegen de eenzaamheid begon, 30 km
rechtdoor met een flauwe bocht naar links (wel
even afremmen). Ik vond het geheel niet saai,
mooie luchten wisselde elkaar af met daartussen
plekken zon op het water en af en toe Frans langs
de weg met de filmcamera en koek en zopie. De
eerste 20 km ging gestaag met mijn beroemde
Dannis-shuffle. Echter omkijkend richting Friesland zag ik twee windhozen uit het wolkendek
via de bekende slurf het water raken. Wat een
fascinerend gezicht, ik had dit zelf nog nooit live
mogen aanschouwen. Bekomen van de schrik en
weer vooruit lopend kwam een steeds donker
wordende lucht mij tegemoet. Eerst begon het
keihard te regenen om later vergezeld te worden
van bliksem en donder. Deze natuurverschijnselen kwamen zo dichtbij dat het behoorlijk angstig
werd met achter me een windhoos en voor me
donder en bliksem. Geen keuze kunnen maken
welke kant op te gaan en geen mogelijkheid tot
schuilen, koos ik voor een jump over de vang-
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rail en trachtte ik een auto aan te houden voor
een lift. Dat viel nog niet mee (iedereen mag
hier tegenwoordig 130 km per uur rijden), maar
door mijn fel oranje “Holland Runner”-shirt viel
ik voldoende op waardoor ik een lift naar Den
Oever kreeg. Ik kon gelukkig de rest van de groep
na een tijdje heelhuids verwelkomen. Zelf maar
24 km gelopen in plaats van 30, maar ik kijk toch
zeer tevreden terug op deze heroïsche tocht door
de Hel van het Noordenu

Liesbeth Begheijn
k zag er erg tegen op, zowel tegen de afstand
als de eentonigheid/saaiheid van de route.
Vrijdagavond niet naar een feestje gegaan op het
strand vanwege deze lange loop. De reis er naar
toe was gezellig in mijn oude Mercedes. Na 10
keer plassen gingen we van start. We begonnen
met heel mooi weer. Prachtige wolken, op de dijk
stonden schapen (dat had ik niet van tevoren
bedacht) en allemaal bootjes op het meer. Frans
zorgde goed voor ons: drankjes, bananen en eierkoeken. Het was veel minder saai dan ik dacht,
sterker nog, ik heb erg genoten van het Nederlandse landschap en het was erg gezellig met
de anderen. Op het eind werd het iets minder
comfortabel . Eerst allemaal vliegjes/muggen, die
in mijn ogen en mond vlogen. Dat was behoorlijk
irritant. Even later begon het hard te regenen,
hagelen (en dat deed best pijn) en onweren en
bliksemen. Dacht heel even of het wel verstandig was om verder te lopen, maar heb het toch
maar gedaan. Voelde me superstoer, zeker na
aankomst toen ik hoorde dat 2 kerels waren
afgehaakt. Ik vond het een bijzondere ervaring
en ik vond het ontzettend lief van John, dat hij
me tegemoet liep om samen met mij -voor de 2e
keer - door de finish te gaan. Ik denk dat er in het
viskraam nog lang wordt gesproken over onze
verkleedpartij!u

1E LUSTRUM PERDIJKLOOP
nog verder en misschien nog wel sneller dan
het eerste gedeelte, maar het onweer. Ik sta te
twijfelen maar neem de beslissing om niet door
te gaan. Ik voel me niet trots, maar kies nu voor
me zelf. Nog geen minuut, nadat ik de beslissing heb genomen, komt de regen met bakken
omlaag en begint het flink te onweren. Goh,

gebeuren. Bijna iedereen moest blijkbaar toch
nog even controleren of alles in haar of zijn tas
zat. Vooral de dames moesten nog even naar het
toilet. Waarschijnlijk hadden ze dit thuis ook al
gedaan, maar je wist immers maar nooit hoe de
reis zou verlopen. Als gevolg van dit alles waren
de plekken in de auto’s eigenlijk al verdeeld

eigenlijk zou ik blij moeten zijn, dat ik droog in de
auto zit, maar voel me flink schuldig. Ik heb het
team in de steek gelaten en die lopen nu buiten
in een partij noodweer. Eenmaal aangekomen bij
het eindpunt begint het nog heftiger te worden.
Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar
verantwoord was het niet. Bij de uitreiking van
de medaille voelde ik me niet trots, meer schuldig. Nou maar hopen dat ik volgend jaar weer
mee mag en dat we dan wel op een heerlijke en
gezellige manier het resultaat kunnen en mogen
vieren u

voor ik er erg in had. Het resultaat was, dat ik
samen met Aleid, Monique, Annejet en Liesbeth in één auto zat. Juist, een auto met dames
dus! Ik zag meteen voor – en nadelen. Voordeel
was, dat ik niet veel hoefde te zeggen. Dat kon
ik aan de dames over laten. Meer dan zelfs.
Nadeel was, dat ik moeilijk kon bepalen waar
het allemaal over zou gaan. De toon werd snel
gezet. Natuurlijk hadden we het over verdwalen
tijdens de loop en hoe te handelen, eenmaal
verdwaald. Natuurlijk hebben we het gehad over
de verschillen tussen mannen en vrouwen en
soms ging dat over het hardlopen. Natuurlijk ging
het over kleding, gewicht, eten, mannen, andere
vrouwen, relaties en affaires. Natuurlijk werd er
ook over bijzaken gesproken, zoals de marathon
van Zeeland en New York (doel van de dames).
Gelukkig zag ik kans om over deze onderwerpen
even mee te praten. Het waren korte momenten waar ik mij nuttig voelde. Na anderhalf uur
rijden, was het tijd voor een bak koffie. De dames
moesten natuurlijk even naar het toilet. Een
heerlijke bak koffie deed goed. Nog een half uur
rijden en het werd tijd voor daden. Weer drie
uur later en we stonden volledig doorweekt in

I

Jan-Reiner Meijer
indelijk is het zover, op naar de Afsluitdijk.
Eerst op de kaart gekeken hoever het rijden is
en eens graven in mijn herinneringen. Afsluitdijk,
tja hoelang is dat wel niet geleden. Eens bladeren
door fotoboeken. Al snel ging ik van mooie kleurenfoto’s met strakke zijkanten naar foto’s met
ribbelrandjes en daarna naar vergeelde foto’s. In
een boek waar de bladeren uitvielen, kwam ik
bij zwart wit foto’s uit waar ik met opa opsta, bij
het standbeeld van Lely. Ik was er dus geweest,
niet wetende, dat dit standbeeld mijn eindpunt
zou gaan worden op de loop. Na een gezellige
tocht richting Zurich (nooit geweten dat dit ook
al in Nederland ligt). Toch wel onwennig. Ik ken
Monique maar ja, die zit in de damesauto en
ken John. Beide via de Roparun. Maar wat ik kan
verwachten van de andere lopers, geen idee. Het
weer is mooi als we beginnen te lopen. Hartslag
zit mooi laag en gezellig keuvelen met John over
de Roparun van komend jaar (gaan we nu vanuit
Hamburg of toch weer Parijs). Ondanks de lichte
tegenwind loop ik lekker. Leuk al het toeteren
van de chauffeurs op de dijk en ook erg gezellig
dat Frans steeds een foto neemt. De kilometers
gaan snel en al rap staan we stil bij de eerste
stop. Hartslag steeds mooi en de moed is nog
goed. Wel geeft John aan dat we daarheen moeten, aan het einde van de dijk bij de mast, die
net niet te zien is, vanwege een klein buitje. Toch
dat buitje eens in de gaten houden. Mooi gezicht
maar opeens zijn het er twee, met in het midden
een zonnige straal. Maar oeps wat is dat, het lijkt
een bliksemschicht. Ik houd totaal niet van onweer. Heb in mijn leven te veel meegemaakt met
bliksem, dat ik het liever ontwijk dan opzoek. Bij
de tweede stop, bij Lely kijken we achterom en
zien een waterhoos. Wat een mooi gezicht, maar
wat ben ik blij dat ik niet meer in Zurich sta. Ook
het ontstaan van de tweede windhoos is een
mooi gezicht. Daarna draai ik me om, om weer te
starten (John was er net van tussen gegaan) en
zie allemaal weerlichten. Wat sta ik te twijfelen.
Ik heb heerlijk 25 kilometer gelopen en kan zeker

E

Marcel Kamsteeg
et slotwoord is aan mij. Als ik mijn gevoel
moet laten spreken, dan ga ik het niet hebben over de loop zelf. Het was niet de eerste
keer, dat ik meeliep. Het parcours was mij
bekend, ook het weer kwam niet als een verrassing, ook ik vond het wederom gezellig en doe
volgend jaar gewoon weer mee. Nee, mijn gevoel
gaat terug naar de heen- en terugreis in de auto
van Liesbeth. Zaterdagochtend bij het clubhuis
van de Road Runners was het nog een nerveus
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de viskraam bij Den Oever. De mannen achter de
toonbank vielen van de ene verbazing in de andere. Aanvankelijk waren ze niet zo blij met deze
verzopen hardlopers. Toen de eerste bestellingen
geplaatst werden, veranderde de stemming. Het
werd natuurlijk helemaal feest voor de mannen,
toen de dames besloten om de viskar ook maar
te gebruiken als kleedruimte. Vis bakken was
even niet meer belangrijk. Al het werk werd even
neer gelegd. Het ijs was definitief gebroken. Al
met al een gezellige tijd. De eerste sterke verhalen kwamen al boven. Na het uitdelen van de
medailles, de koffie, de kibbelingen, de broodjes,
de eierkoeken, de Aldi-Knoppers en de laatste
bananen, werd het tijd om weer een sprint te
trekken naar de auto’s. Het kwam nog steeds
met bakken naar beneden. Niemand voelde zich
geroepen om autoritervaringen uit te wisselen
en zat ik dus weer met de vier lieve dames in de
auto. In de veronderstelling, dat vermoeidheid
een rol zou spelen en bovendien alle onderwerpen tijdens de heenrit al besproken waren, ging
ik van een rustig ritje uit. Hoe kan iemand bedrogen uit komen! Eén van de eerste onderwerpen
in de auto ging over panty’s! Nu heb ik vroeger
goed opgelet bij het vak natuurkunde en wist te
vertellen, dat het aantal dernier heel belangrijk
is voor een goede panty. Hoe hoger het dernier,
hoe dikker de panty! Het was zowaar even stil in
de auto. Kijk, hier kun je dus mee scoren! Zou het
niveau van de gesprekken nu ook omhoog gaan?
Wees gerust, dat ging het niet. Alles kwam weer
aan bod. Tot onderbroeken van Jansen & Tilanus
aan toe! Ook de terugrit ben ik weer een stuk
wijzer geworden. Of ik er ooit iets aan zal hebben, moet de toekomst uitwijzen. Achteraf kan ik
wel zeggen, dat ik alleen al vanwege deze ritjes
volgend jaar weer mee doe. Als ik dan wel in een
auto mag zitten met alleen dames! u
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    DIVERSEN

Sdu Royal Ten nog 3 jaar erbij!
Door: Marcel den Dulk, voorzitter Sdu Royal Ten

D

it jaar liep het 3-jarig contract met de Sdu af.
Deze hoofdsponsor van onze eigen en grote
wedstrijd heeft echter besloten ons nog een keer
voor 3 jaar te steunen.
De laatste details van het contract moeten nog
worden uitgewerkt, maar begin december zullen
de directie en de voorzitter van het Sdu Royal
Ten-bestuur een handtekening zetten onder het
nieuwe contract.
Wij als bestuur hebben er hard aan getrokken
om dit voor elkaar te krijgen en zijn dolblij dat
we hierin zijn geslaagd. Dit betekent dat we de
komende 3 jaar een wedstrijd van dit formaat
kunnen blijven organiseren. Een wedstrijd in deze
tijd organiseren is een gigantische klus en kan
niet zonder de hulp van financiële middelen en
een hoop vrijwilligers. Het geeft ons rust ons te
concentreren op het organiseren van de wedstrijd, iets wat wij al jaren met plezier doen. Veel
plezier, maar ook veel zorgen, omdat de eisen
en veiligheidsmaatregelen ieder jaar zwaarder
worden.
Gelukkig kunnen we bij de HRR bogen op een
groot aantal vrijwilligers en vragen dan ook alvast
13 mei 2012 in je agenda te reserveren, zodat je
er weer bij kan zijn.

stokje door te geven. Daarom zijn wij op zoek
naar een vervanger.
Hem evenaren kan natuurlijk niet, maar wel een
inbreng geven aan de taken die hij altijd deed.
Heb je zin ons te helpen, meld je aan. Dan kom
je in een leuk team vol enthousiaste mensen die
de organisatie van deze wedstrijd op zich neemt.
Je voert een aantal taken zelfstandig uit, maar
denkt ook mee over het beleid en de te nemen
beslissingen.
Eén van de belangrijkste taken is het overzicht
bijhouden en plaatsen van de vrijwilligers. Hiervoor zijn in een vroeg stadium een aantal acties
nodig om mensen te enthousiasmeren zich op te
geven als vrijwilliger en naarmate de datum van
de wedstrijd nadert, dit in goede banen te leiden.
Zoals gezegd, Herman doet dit jaar nog mee,
werkt je in en zal alle ins en outs laten zien, zodat
je niet in het diepe valt.
Interesse? Stuur dan een mailtje naar info@
sduroyalten.nl
In het volgende clubblad meer nieuws over de
16e Sdu Royal Ten op 13 mei 2012u

Leuk team zoekt…
2012 is Herman van der Stijls laatste jaar. Hij
heeft het 10 jaar gedaan en het is tijd om het

Vrijwilligersdag 2011
Door: Natalie Moreno Nobles

Z

ondag 11 september was de dag die in het teken stond van de vrijwilligers van onze mooie
club The Hague Road Runners. Het weer was
druilerig, sommige mensen kwamen volledig
verregend aan in Scheveningen, anderen hadden
hun aankomst beter getimed (meer wedstrijd
ervaring?). Nee, vandaag geen hardlopen met
z’n allen op het strand op het programma, maar
bowlen.
De VrijwilligersCommissie, bestaande uit Ineke
Schnitzler, Paulien Wijnvoord, Jan Willem Six,
Peter Barnard en Jacob Engel hadden de halve
bowlingbaan te Scheveningen afgehuurd om de
vrijwilligers van de club te bedanken voor hun
inzet van afgelopen jaar.
De sfeer was gemoedelijk, er werden teams
gevormd, drankjes voor elkaar gehaald en bijgekletst. Nadat de teams hun plekje bij de baan
en iedereen een “eigen” bal gevonden had en
het startsein gegeven werd, veranderde de sfeer.
De spanning steeg, iedereen wilde presteren en
werd fanatiek. Het wedstrijdelement kwam naar
boven.
De één was nog beter dan de ander. Zo zie je

maar dat de talenten op de club niet eindigen bij
goede tijden neerzetten met hardlopen, stevig
doorwandelen bij Nordic Walking en het hebben
van een goede conditie door Conditio.
Het mooie vond ik dat je ook de sfeer die op
de club heerst, kon voelen. Men wilde wel zelf
presteren, maar men gunt het elkaar ook om
te winnen en we moedigden elkaar binnen het
team en de andere teams aan.
Na het fanatieke, doch gezellige spel leverden we
de bowlingschoenen - die niet stonken trouwens
- weer in en konden we in een aparte zaal even
bijkomen.
Toon de Graauw verwelkomde ons nogmaals en
bedankte ons voor de inzet die wij als vrijwilligers tonen. Een club valt of staat met de inzet en
verbinding van en met de vrijwilligers. Wil je ook
iets doen voor The Hague Road Runners, waar je
gemiddeld al snel twee keer per week bent om te
sporten? Dan kun je je aanmelden bij de VrijwilligersCommissie.
VrijwilligersCommissie en Bestuur bedankt voor
de leuke middag. Op naar de vrijwilligersdag
van 2012, waar we hopelijk nog meer mensen
kunnen verwachten die dan een dagje bedankt
worden omdat ze vrijwilliger zijnu

Run Bike Run in Den Haag!
Bij enkele atletiekverenigingen blijft het organiseren van evenementen niet beperkt tot lopen. Haag Atletiek organiseerde eind oktober een Run-bike-run. Voor
met name Helen en Marcel den Dulk weer een gelegenheid om te zien waar ze nu
staan na een lang tijd van afwezigheid. Een verslag over winnaars.
Door: Ton Toet

O

p zondag 30 oktober verzamelde een groep
van ongeveer 50 atleten zich bij Haag Atletiek om deel te nemen aan een Run-bike-run
wedstrijd. Onder hen zo’n 10 leden van de HRR.
Gesterkt door een uur extra nachtrust begonnen
ze vol overgave aan de wedstrijd, met enigszins
sombere weersomstandigheden.
Er was een kort en een lang parcours uitgezet.
Het korte parcours bestond uit 1,8 km lopen, 17
km fietsen en 1,8 km lopen. Voor de kenners: Het
loopdeel is het rondje dat ook wordt gebruikt
voor de 6-uurs loop van Haag. Het fietsparcours
ging richting Hoek van Holland, met nogal wat
tegenwind.
Het lange parcours bestond uit 2 maal 5 km hardlopen en 34 km fietsen. De fietsafstand bleek
wat mysterieus. De uitgezette route miste een
pijl, waardoor het voor kon komen dat de latere
winnaar zich op een gegeven ogenblik zelfs in
Duindorp bevond! Hij kon dat gelukkig goedmaken. Joop Seitzinger bleek echter wel een goede
fietser te zijn; of heeft hij toch een alternatieve
route genomen?
Voor Helen en Marcel den Dulk werd dit evenement een bijzondere gebeurtenis. Beiden zijn

Van de ledenadministratie
Door: Willem van Prooijen, ledenadministrateur
Op de in oktober per e-mail verstuurde ledencontrole is massaal gereageerd. Iedereen bedankt!
Mocht je overigens wèl een e-mail adres hebben,
maar toch niks van de ledenadministratie hebben
vernomen, aarzel dan niet om een mailtje met
je gegevens te sturen naar ledenadministratie@
hagueroadrunners.nl.
Het ledental blijft gestaag groeien. De recente
aanmeldingen:
Gerko van der Wateren
Irina van der Sluijs
Hanneke v. Veldhuizen
Ilja Achterberg
Job van de Kieft
Henk Jan ter Horst
Nicolaas Orie
Muriel Houde
Suzanne Nap
Sander Franken
Gianluca Merola
Nick Thoen
Allan Gray
Karin Kuijten
Fleur de Vries
Jeramy van Menxel
Marike Stoffers

Elvira van Keeken
Gerhart Jaspers
Imro Blom
Pia Homann
Jurjen ter Burg
Jan van der Loo
Clara Fetter
Joyce Smeltink
Iedereen welkom in de
club!

lange tijd geblesseerd geweest, maar op de weg
terug. We konden ze al samen tijdens de timetrial bewonderen. In deze wedstrijd bleek de
vorm echt terug te zijn. Beiden pakten een prijs;
Helen ging zelfs als eerste dame over de finish.
Dit mede dankzij hun trainers Ton Bakhuis en
Roel Gort.
Overigens scoorde onze vereniging erg goed op
dit evenement. Van de zes prijzen werden er
vijf door HRR-leden mee naar huis genomen.
Naast Helen en Marcel waren er ook prijzen voor
Andries, Ineke Schnitzler en Pierre van Leeuwen.
Na afloop heerste dan uiteindelijk de tevredenheid. De organisatie was goed en de verzorging
uitstekend. Alle deelnemers gaven aan dit evenement volgend jaar graag weer op de agenda te
zien staan. En wellicht kunnen er dan nog meer
deelnemers, ook van de HRR, mee gaan doenu

HRR 1 van de 4 loop
zondag 12 februari 2012
Door: Izaak Luteijn
Op zondag 12 februari organiseert The Hague
Roadrunners de HRR 1 van de 4 loop langs en
door Clingendael. Er is een trimloop van 5 km
en een wedstrijd van 10 km. De 10 km-wedstrijd
is onderdeel van het Hardloopwinkel 1 van de 4
Loopcircuit, dat georganiseerd wordt door de verenigingen HRR, Haag Atletiek, Sparta en de Koplopers. Leden van deze verenigingen doen gratis
mee, als zij voorinschrijven via de website van hun
club. In alle andere gevallen is er de na-inschrijving die € 2,- kost. Er is een loterij op startnummer. Prijzen worden beschikbaar gesteld door de
Hardloopwinkel. Iedereen die aan tenminste 3
van de 4 lopen meedoet wordt in de einduitslag
opgenomen. Bij de HRR wordt de derde loop gehouden. De laatste loop in de serie is op 4 maart
bij Sparta in het Zuiderpark. Natuurlijk doen er dit
jaar veel Roadrunners mee. Wil je niet meedoen,
maar kom je toch kijken, dan kunnen we altijd
mensen gebruiken die op een strategische plek de
lopers in goede banen leiden. Geef je op bij Jan
Baelde, Izaak Luteijn of je trainer.
Voorinschrijven als deelnemer via de website
www.hagueroadrunners.nl Voorinschrijven als
vrijwilliger kan op de lijst die in het clubhuis wordt
opgehangenu
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UITSLAGEN
Hotfoot up Famau, Moel Famau, 5600 m,
22-6-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:34:21
Challinor, Ricky
			
(Liverpool Harriers)
1
M60 0:44:45
Roberts, Peter (Buckley)
7
M60 0:59:56
Prooijen van, Willem
Moel-y-Gamelin, Llangollen, 15000 m, 26-6-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 1:12:36
Jones,
Andres(Aberystwyth)
1
M60 1:38:12
Hulme, Tony (Wilmslow)
3
M60 1:58:00
Prooijen van, Willem
Dash in the Daylight, Llandegla, 5000 m, 29-62011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:23:46
Brown, Jez (Buckley)
1
M60 0:31:55
Prooijen van, Willem
Ras Moel Siabod race 2011, Capel Curig,
9300 m, 2-7-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:47:19
Jones, Felipe(Aberystwyth)
1
M60 1:01:28
Brentnall, Alan(Pennine)
10 M60 1:20:42
Prooijen van, Willem
33ste Kadeloop, Schipluiden, 12000 m, 2-7-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:38:59
Barsaiyan, Mike
			
(Olympus'70)
1
M60 0:49:26
Wubben, Cees
			
(Olympus'70)
1
M65 0:52:22
Schie van, Piet
			
(Olympus'70)
3
M65 0:55:35
Slijpen, Paul
15 M60 1:02:30
Kramer, Berry
25 M65 1:13:56
Dijkers, Ab
Ras y Aran, Llanuwchllyn, 16000 m, 9-7-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 1:22:55
Donnelly, Morgan
			
(Borrowdale)
1
M60 1:42:35
Grant, Ben
			
(Harrogate Harriers)
6
M60 2:29:22
Prooijen van, Willem
Ben Nevis Race, Fort William, 15000 m, 3-9-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
A
1:29:21
Wild, Finlay
			
(Lochaber Athletic Club)
276 DE 2:31:18
Karelse, Jaap
470 EI
3:20:36
Prooijen van, Willem
Vlietloop, Voorschoten, 5000 m, 4-9-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Mrec 0:15:46
Mike Barsalyaw
			
('s-Gravenzande)
3
Mrec 0:16:35
Silvius, Roché
4
Mrec 0:16:46
Roodakker, Eddy
7
Mrec 0:17:24
Heiningen van, Erik
11 Mrec 0:17:56
Claessens, Stefan
10 Mrec 0:17:57
Roodakker, Robbert
17 Mrec 0:18:48
Creman, Sander
1
Vrec 0:18:55
Doorn van, Sandra
2
Vrec 0:19:29
Teeling, Esmee
22 Mrec 0:19:58
Kieft vd, Job
24 Mrec 0:20:17
Ham van der, Hans
25 Mrec 0:20:27
Kuiper, Joury
26 Mrec 0:20:39
Hofschreuder, Ronald
37 Mrec 0:21:39
Franken, Niels
6
Vrec 0:22:17
Wreede de, Ulla
5
Vrec 0:22:18
Kuiper, Patty
42 Mrec 0:22:43
Blezer, Max
47 Mrec 0:23:04
Claessens, Jean
48 Mrec 0:23:13
Zijl, Ed
11 Vrec 0:23:31
Steenman, Daniëlle
10 Vrec 0:23:31
Zadelhoff, Saskia
12 Vrec 0:23:35
Telgen, Yvonne
13 Vrec 0:23:43
Heiningen-Olsthoorn van,
			
Annie
55 Mrec 0:23:58
Bol, Cees
16 Vrec 0:24:06
Kamps, Michèle
60 Mrec 0:24:07
Ferroni, Francesco
63 Mrec 0:24:11
Reinicke, Ed
15 Vrec 0:24:18
Lange de, Mirjan
14 Vrec 0:24:18
Leeuwen-Paay van,
			
Nathalie
59 Vrec 0:30:05
Messerschmidt, Jolanda
101 Mrec 0:30:33
Messerschmidt, Marty
84 Man 0:51:22
Bargi, Darius
87 Man 0:51:56
Taal, Maarten
96 Man 0:52:30
Kramer, Berry
Vlietloop, Voorschoten, 10400 m, 4-9-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
9
Mrec 0:17:48
Kanselaar, Wouter
37 Vrw 0:29:25
Hertroijs, Dorijn
1
Man 0:31:13
Eshete Mekashaw(-)
1
Vrw 0:38:56
Brtukan Adeba(-)
33 Man 0:45:41
Berg van den, Alex
43 Man 0:47:36
Dobbe, Vincent
72 Man 0:50:36
Romberg, Mike
5
Vrw 0:50:52
Visschers, Petra
82 Man 0:51:11
Molenkamp, Jan
11 Vrw 0:53:53
Geest van der, Thea
117 Man 0:54:23
Peeren van, Ralf
145 Man 0:57:21
Graauw de, Toon
157 Man 0:58:44
Maanen van, Gerard
156 Man 0:58:55
Gort, Roel
162 Man 0:59:43
Heerdt van, Robbert
45 Vrw 1:00:48
Meijering, Monica
182 Man 1:04:38
Berg van de, Dannis
Vlietloop, Voorschoten, 16100 m, 4-9-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Man 0:58:22
André Korpelshoek
			
(Katwijk)
34 Man 1:01:26
Schaap, Zier
18 Man 1:07:01
Kempkes, Peter
1
Vrw 1:07:06
Diny Bosker (Friesland)
33 Man 1:10:18
Vermeer, Oscar
36 Man 1:11:28
Wijnands, Jaap
39 Man 1:12:36
Jong de, Auke
43 Man 1:13:04
Mulder, Raoul
50 Man 1:13:52
Thuijs, Frank
57 Man 1:14:40
Merx, Jacques
63 Man 1:15:53
Groeneveld, Jan
5
Man 1:16:37
Smit, Carolien
69 Man 1:16:38
Slijpen, Paul

UITSLAGEN HARDLOOPWEDSTRIJDEN
85
85
94
93
110
120
127
131
150

Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man

1:17:52
1:18:17
1:19:29
1:19:29
1:21:18
1:25:14
1:25:39
1:26:50
1:32:26

Struijs, Gerwin
Els van, Jeroen
Kamsteeg, Marcel
Messerschmidt, Marty
Blasco, José
Luteijn, Izaak
Walterbos, Rob
Heijning, Jeroen
Aller van, Bert

30 Van Amsterdam Noord, Amsterdam,
30000 m, 4-9-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
16 M35 2:19:08
Smit, Gert Jan
35 M45 2:34:06
Wezel van, John
30 M35 2:34:09
Wissenburg, Ruud
3
VSE 2:49:48
Meijer, Nienke
41 Vrec 2:53:33
Kinnegim, Petra
4
VSE 2:59:48
Pans, Aleid
2e Strandwalloop, Rijswijk, 5000 m, 10-9-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M 0:17:36
Korpelshoek,
André(Mastermate)
4
Man 0:18:54
Dijksterhuis, Gerwin
21 Man 0:25:34
Kramer, Berry
22 Man 0:26:09
Gerritsen, Harry
81 Vrw 0:41:51
Zijl van, Heidi
Halve marathon van DOW, Terneuzen, 21100 m,
10-9-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Man 1:14:11
Troost van, Pascal
			
(Haag Atletiek)
179 Man 2:01:49
Luteijn, Pieter
6e Enthoven Electra-competitie, Naaldwijk,
800 m, 15-9-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:02:03,7 Lips, Daan
			
(AV Haarlemmermeer)
3
MSE 0:02:15,8 Claessens, Stefan
6e Enthoven Electra-competitie, Naaldwijk,
5000 m, 15-9-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:15:14,0 Barsaiyan, Mike
			
(Olympus'70)
1
Hma 0:16:13,5 Postma, Dennis(Pallas'93)
2
Mma 0:16:13,5 Silvius, Roché
2
MSE 0:16:32,3 Roodakker, Eddy
8
MSE 0:17:58,6 Kanselaar, Wouter
15 Mma 0:18:29,2 Leeuwen van, Peter
9
MSE 0:18:55.7 Hofschreuder, Ronald
1
VSE 0:18:56,1 Doorn van, Sandra
17 Mma 0:19:11,4 Kempkes, Peter
10 MSE 0:20:20,1 Bals ter, Boris
28 Mma 0:21:45,6 Slijpen, Paul
Van Dam tot Damloop, Amsterdam, 16100 m,
18-9-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
265 Buss 1:09:34
Houwelingen van, Kim
327 Buss 1:16:19
Vissers, Elwin
460 Vrec 1:27:03
Kinnegim, Petra
1195 Buss 1:28:57
Schnitzler, Ineke
2848 Vrec 1:58:31
Mahler, Margery
4e HRR-timetrial, Boetveld, 5000 m, 19-9-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M40 0:16:27
Silvius, Roché
1
MSE 0:17:06
Koers, Andries
1
M35 0:17:11
Bergmans, Jeroen
3
MSE 0:17:23
Redegeld, Huub
2
MSE 0:17:23
Roodakker, Eddy
4
MSE 0:17:49
Claessens, Stefan
5
MSE 0:17:53
Dijksterhuis, Gerwin
1
Mjun 0:17:56
Mahoney, Max
6
MSE 0:18:07
Kanselaar, Wouter
1
M45 0:18:16
Graaf de, Willem
2
M40 0:18:46
Smit, Gert Jan
7
MSE 0:18:53
Graaf de, Niels
1
VSE 0:19:04
Doorn van, Sandra
1
M50 0:19:04
Kempkes, Peter
8
MSE 0:19:12
Vries de, Thijs
2
M45 0:19:16
Groenewegen, Herman
1
Vjun 0:19:24
Teeling, Esmee
2
M50 0:19:26
Post, Steven
9
MSE 0:19:31
Hofschreuder, Ronald
1
Mjun 0:19:39
Kuiper, Joury
3
M45 0:19:40
Wezel van, John
2
M35 0:20:14
Baukema, Johan
2
VSE 0:20:25
Graat, Mirjam
1
M60 0:20:38
Merx, Jacques
3
M40 0:20:52
Krul, Michel
4
M40 0:20:53
Vissers, Elwin
10 MSE 0:21:00
Schiferli, Ewout
4
M45 0:21:11
Beekhuizen, Albert
5
M45 0:21:13
Mulder, Raoul
3
M35 0:21:14
Dobbe, Vincent
11 MSE 0:21:28
Els van, Jeroen
4
M50 0:21:40
Mahoney, Chris
2
M60 0:21:40
Groeneveld, Jan
5
M40 0:21:43
Wissenburg, Ruud
1
V50 0:21:46
Smit, Carolien
4
M35 0:21:47
Franken, Niels
6
M40 0:21:48
Jansen, Simon
2
V50 0:21:57
Willemse-Olsthoorn, José
5
M35 0:21:58
Blasco, José
7
M40 0:21:58
Helgason, Helgi
12 MSE 0:21:58
Romberg, Mike
8
M40 0:22:03
Smet, Leon
6
M35 0:22:03
Spaans, Bas
1
M40 0:22:13
Haverhals, Arno
13 MSE 0:22:20
Thoen, Nick
1
V40 0:22:32
Philipse-Paalman, Annejet
1
M65 0:22:34
Prooijen van, Willem
2
M40 0:22:46
Leeuwen van, Rob
5
M50 0:22:54
Krol, Leendert
14 MSE 0:23:01
Bals ter, Boris
7
M35 0:23:03
Blezer, Max
3
M60 0:23:12
Dijk van, Jaap
1
M70 0:23:13
Hoek, Peter
1
V45 0:23:15
Hoekstra, Margriet
8
M35 0:23:17
Dankloff, Bart
3
VSE 0:23:29
Zadelhoff, Saskia
1
V35 0:23:29
Philipsen, Nathalie
15 MSE 0:23:33
Kieft van de, Job
2
V45 0:23:33
Begheijn, Liesbeth
8
M55 0:23:47
Rip, Cees
7
M50 0:23:56
Hartman, John
2
M65 0:24:00
Zijl, Ed
2
V40 0:24:05
Kamps, Michèle
3
M40 0:24:12
Groenen, Geert
4
M60 0:24:16
Leeuwen van, Henk
3
V35 0:24:22
Thiele, Xandra
3
V50 0:24:23
Heiningen-Olsthoorn v, A.

6
M45 0:24:30
4
VSE 0:24:32
5
VSE 0:24:39
6
VSE 0:24:40
1
M55 0:24:55
7
VSE 0:25:02
1
V70 0:25:04
2
M70 0:25:11
8
VSE 0:25:14
3
M65 0:25:20
3
V40 0:25:22
4
V50 0:25:27
9
VSE 0:25:33
7
M45 0:25:35
5
M60 0:25:40
4
M40 0:25:52
10 VSE 0:25:59
11 VSE 0:26:12
3
V45 0:26:17
8
M45 0:26:20
12 VSE 0:26:27
3
M70 0:26:34
5
M65 0:26:38
2
M55 0:26:59
3
M55 0:27:07
4
M70 0:27:10
4
V45 0:27:24
13 VSE 0:27:28
5
V45 0:27:33
1
V65 0:27:38
4
V55 0:27:41
6
M65 0:27:43
7
M65 0:27:45
14 VSE 0:28:15
8
M65 0:28:18
1
V60 0:28:19
6
V45 0:28:22
5
M55 0:28:24
15 VSE 0:29:01
7
M45 0:29:02
4
V35 0:29:14
2
V65 0:29:28
8
V45 0:29:32
4
V40 0:29:35
9
V45 0:29:55
5
V50 0:29:58
9
M65 0:30:02
6
M60 0:30:04
1
V55 0:30:13
16 VSE 0:30:15
			
5
V35 0:30:20
5
M70 0:30:44
7
M60 0:30:44
6
M70 0:31:02
17 VSE 0:31:04
2
V55 0:31:10
1
M75 0:31:27
3
V65 0:32:04
10 V45 0:32:23
4
V65 0:32:29
2
V60 0:32:53
18 VSE 0:33:44
3
V55 0:33:45
3
V60 0:34:43
10 M65 0:34:43
5
V65 0:34:44
8
M60 0:35:14
7
M70 0:35:34
6
M55 0:38:11
11 V45 0:40:57

Verhagen, Peter
Lange de, Mirjan
Harst, Karlijn
Steenman, Daniëlle
Bol, Cees
Houde, Muriel
Alberts-Strijers, Noortje
Gerritsen, Harry
Veldhuizen, Hanneke
Munk de, Leo
Impal, Sylvia
Keus, Anita
Erkenbosch, Angelique
Dulk den, Marcel
Gort, Roel
Pieterse, Paul
Sanders, Charlotte
Achterberg, Ilja
Smit, Yvonne
Wagenaar, Stefan
Hest van, Eveline
Wijnants, John
Graauw de, Toon
Krogt van der, Joop
Leenaars, Jan
Munk de, Peter
Oliver Betrian, Rosa
Heer de, Willemijn
Nobelen, Monique
Wijnants, Arien
Meijering, Monica
Gorter, Klaas
Bronkhorst, Peter
Roos, Kim
Ammerlaan, Wim
Zwarts, Jaqueline
Koster, Hetty
Cremers, Guy
Visser, Dorien
Vaerndal, Lone
Berg van den, Sandra
Meesterburrie, Ynés
Korterink, Marike
Messerschmidt, Jolanda
Griethuizen van, Marion
Swart, Marga
Hunen van, Gerard
Schaap, Martin
Polter, Selma
Groeningen-Spiering van,
Yvette
Alkemade, Jolanda
Os van, Pieter
Jager de, Ed
Dalmeijer, Jan
Streef, Jorieke
Mahler, Margery
Ruigrok, Jan
Soeters, Willemien
Hoppenbrouwer, Monique
Demper-Bongaertz, Coby
Cranenburgh van, Els
Bonke, Ariane
Dreves, Hanneke
Dool, Jeanette
Engelen, Paul
Gorter, Marijke
Trotsenburg, Nico
Veelo, Peter
Bol, Rob
Zijl van, Heidi

Saton Optiek Halve Marathon, Katwijk, 5000 m,
24-9-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Mrec 0:19:15
Echmond van, Janoach
			
(Katwijk)
3
Mrec 0:19:49
Claessens, Stefan
5
Mrec 0:21:16
Hofschreuder, Ronald
20 Mrec 0:25:26
Zijl, Ed
Saton Optiek Halve Marathon, Katwijk, 21100 m,
24-9-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M35 1:20:03
Woerden, Michael
			
(Mijdrecht)
1
M55 1:35:40
Beelen van, Dirk (Katwijk)
10 M55 1:46:04
Schaap, Zier
Rijk Zwaanloop, 's-Gravenzande, 5000 m,
24-9-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:16:26
Smit, Joeri (Delft)
1
M35 0:16:31
Sparreboom, Erwin
			
(Olympus'70)
1
VSE 0:18:37
Comté le, Ingrid
			
(Olympus'70)
1
V35 0:20:19
Jong de, Elvera
			
(Olympus'70)
11 V35 0:25:56
Zanen van, Sacha
78 M35 0:29:00
Dijkers, Ab
Rijk Zwaanloop, 's-Gravenzande, 16100 m,
24-9-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:51:07
Poesiat, Thomas(Lexgroep)
1
M40 0:56:15
Kwist, Patrick
			
(Rotterdam Atletiek)
1
VSE 0:59:46
Marrewijk van, Lindsay
			
(Haag Atletiek)
1
V45 1:03:32
Ophorst, Carla
			
(Olympus'70)
10 M40 1:09:09
Smit, Gert Jan
1
M60 1:10:26
Wubben, Cees
			
(Olympus'70)
4
M60 1:14:34
Merx, Jacques
9
M60 1:17:43
Slijpen, Paul
10 V45 1:22:23
Hoekstra, Margriet
6e Nationale Drechtstedenloop, Dordrecht,
10000 m, 25-9-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Mrec 0:35:31
Shugul, Ali
			
(Rotterdam Atletiek)
1
Vrec 0:44:33
Duil van, Susan
			
(Lgr.Aart Stigter)
460 Vrec 1:13:24
Gorter, Marijke
Zilveren Kruis Achmea Loop, Haarlem, 21100 m,
25-9-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
30 Mrec 1:43:29
Vissers, Elwin
Zeeland Marathon, Renesse, 42195 m, 1-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 2:50:07
Wolswinkel, Rik
			
(Woudenberg)

1
M35 2:59:26
1
M45 3:00:18
1
VSE 3:16:35
			
94 M35 4:05:35
330 M45 5:18:40
13 VSE 5:18:40

Koole, Niels (Zoutelande)
Hoog op 't, Jos (Haaren)
Hengel van den, Ilonka
(Nijkerk(Gld))
Struijs, Gerwin
Klei van der, Dick
Pans, Aleid

Haagse Tien (1vd4), Den Haag, 10000 m,
8-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:33:27
Bonnes, Jeroen (Sparta)
1
M35 0:33:55
Klein, Maarten (Sparta)
2
M35 0:34:42
Silvius, Roché
2
MSE 0:35:10
Koot, Jeroen
3
MSE 0:35:18
Redegeld, Huub
1
M45 0:35:46
Havinga, Henri(AV'40)
5
MSE 0:35:51
Roodakker, Eddy
2
M45 0:35:53
Graaf de, Willem
6
MSE 0:36:29
Kanselaar, Wouter
8
MSE 0:37:48
Dijksterhuis, Gerwin
8
M45 0:38:56
Leeuwen van, Peter
1
VSE 0:39:21
Doorn van, Sandra
10 M45 0:39:22
Blokker, Hans
1
V35 0:40:40
Ramakers, Helmi
			
(Haag Atletiek)
1
V45 0:40:57
Ledeboer, Jacky
			
(RTC Den Haag)
1
M55 0:41:54
Guddisha, Balcha(Sparta)
12 M35 0:42:53
Wijnands, Jaap
22 M45 0:43:18
Pauw, Mark
3
V45 0:43:20
Willemse-Olsthoorn, José
13 M35 0:44:24
Berg van den, Alex
10 M55 0:45:04
Toet, Ton
15 M35 0:45:07
Franken, Sander
4
V45 0:45:21
Smit, Carolien
12 M55 0:45:30
Dokman, André
5
V45 0:45:46
Gilbert, Pippa
13 M55 0:45:49
Heijningen van, Frank
4
VSE 0:46:11
Kuiper, Patty
16 M55 0:46:35
Rip, Cees
6
V35 0:46:51
Wreede de, Ulla
15 MSE 0:47:38
Romberg, Mike
22 M55 0:47:59
Dijk van, Jaap
17 M35 0:48:02
Merola, Gianluca
7
V35 0:48:49
Kamps, Michèle
29 M55 0:49:03
Claessens, Jean
32 M55 0:49:36
Grevenstette, Paul
34 M55 0:49:41
Zijl, Ed
7
V45 0:50:17
Heiningen-Olsthoorn van,
			
Annie
40 M55 0:50:40
Kramer, Berry
10 V35 0:50:44
Brongers, Debbie
52 M35 0:51:51
Pieterse, Paul
10 M45 0:52:03
Geng, Marion
16 VSE 0:53:17
Wilk van der, Marieke
49 M55 0:53:50
Graauw de, Toon
15 V45 0:55:12
Meer van der, Yvon
18 V45 0:56:07
Hazenbroek, Ellen
19 VSE 0:56:39
Bal, Marieke
57		
0:57:50
Ammerlaan, Wim
61 M55 1:02:20
Brecht van, Nico
ASICS Grand 10, Berlijn, 10000 m, 9-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:27:15
Komon, Leoned (Kenia)
1
VSE 0:32:19
Yamauchi, Mara (GBR)
1
M65 0:43:57
Bolaffi, Angelo (Italië)
31 M65 0:58:33
Gorter, Klaas
9
V65 1:11:55
Gorter, Marijke
1
V65 9:54:14
Wolf, Christa
			
(SCC Run Schleicher)
Breidden Hills Race, Criggion (Wales), 11000 m,
9-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:53:18
Cale, Steve (Mercia)
1
M65 1:16:29
Whitmarsh, Guy
			
(Croft Ambry)
3
M65 1:32:18
Prooijen van, Willem
Marathon Eindhoven, Eindhoven, 21100 m,
9-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 1:07:39
Janssens, Koen (Philips 1)
1
M40 1:12:40
Pollen, Jeroen (Pegasus)
1
M50 1:16:55
Mortel vd, Hans
			
(Lopersgroep Deurne)
1
M55 1:22:53
Asveld, Hein
			
(Generaal Michaelis)
254 M55 1:42:57
Mulder, Raoul
636 M40 1:54:31
Till van, Rupert
423 M50 1:56:37
Aller van, Bert
Marathon Eindhoven, Eindhoven, 42195 m,
9-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 2:05:46
Kipchumba. Jafred
				 Chirchir (Kenia)
1
M50 2:38:26
Vierendeels, Eddy
			
(AC Pajottenland)
19 M55 3:30:49
Schaap, Zier
Hoge Veluweloop, Hoenderloo, 5000 m, 9-102011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M 0:17:20
Reintjes, Frank(Zevenaar)
180 M 0:33:30
Pijpers, Rein
Hoge Veluweloop, Hoenderloo, 10000 m,
9-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M 0:34:16
Emmen, Joep(Zwolle)
1
V
0:41:09
Venter, Chanmari
			
(Wageningen)
137 M 0:47:25
Hoek van, Bart
223 M 0:50:36
Spanjer, Emile
227 M 0:50:48
Harteveld, Geoffrey
82 V
0:54:11
Horvers-Buesink, Paula
308 M 0:55:03
Sikking, Bas
96 V
0:55:07
Erkenbosch, Angelique
329 M 0:57:14
Wijnants, John
142 V
0:58:01
Ormel, Geline
155 V
1:00:04
Wijnants, Arien
202 V
1:02:54
Leeuw de, Lindy
Hoge Veluweloop, Hoenderloo, 21100 m,
9-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M 1:17:35
Reitsma, Fred
			
(Emmelooord)
189 M 1:46:04
Nieuwenhuizen van, Evert
190 M 1:46:04
Dankloff, Bart

11

't-Geertje, 6e Voorschoten'97 loop,
Zoeterwoude, 5000 m, 15-10-11
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M 0:20:29
Opdam, Stephen
			
(Voorschoten'97)
1
V
0:22:14
Verweij, Natascha
2
V
0:22:34
Wreede de, Ulla
4
M 0:23:36
Zijl, Ed
5
V
0:23:42
Leeuwen van, Hester
6
V
0:23:58
Kamps, Michèle
9
V
0:24:44
Heiningen-Olsthoorn van,
			
Annie
11 V
0:25:36
Wilk van der, Marieke
7
V
0:26:40
Steenman, Daniëlle
't-Geertje, 6e Voorschoten'97 loop,
Zoeterwoude, 10000 m, 15-10Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M 0:38:52
Zoet, Robin
			
(Voorschoten'97)
10 M 0:50:07
Claessens, Jean
Discoveryrun, Harwich(GB), 5000 m, 15-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:19:23
Flutter, Richard
			
(Harwich Runners)
8
M 0:22:12
Groeneveld, Jan
T.I.B. Ravijnloop, Nijverdal, 5400 m, 15-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:19:23
Bosch, Léon (Enschede)
2
Mmas0:20:59
Timmermans, Theo
Amsterdam Halve Marathon, Amsterdam, 21100
m, 16-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M 1:08:27
Belotti, Alessandro
			
(Palagiano)
1
V
1:17:08
Kinukawa, Megumi(Japan)
1522 M 1:40:04
Dobbe, Vincent
2402 M 1:44:58
Helgason, Helgi
2714 M 1:46:38
Spaans, Bas
3125 M 1:48:48
Haverhals, Arno
3455 M 1:50:33
Leeuwen van, Michel
3568 M 1:51:06
Boer de, Joost
5393 M 1:59:59
Ficker, Robert
5443 M 2:00:17
Broersen, Jos
2397 V
2:08:38
Haas de, Marjolein
Amsterdam Marathon, Amsterdam, 42195 m,
16-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 2:05:50
Chebet, Wilson (Kenia)
1
VSE 2:22:07
Gelana, Tiki (Ethiopië)
1
M40 2:22:51
Tesselaar, Pip(Nederland)
1
M35 2:22:59
Keijsers, Noel
			
(Prins Hendrik)
1
M45 2:33:58
Clevett, Richard (Zuidwal)
1
M60 2:47:37
Schoonbroodt, Jo
			
(Maasrunners)
1
M55 2:48:48
Wouters, Chris (THOR)
553 M35 3:38:49
Vermeer, Oscar
70 M60 3:49:22
Bruijns, Jacques
150 VSE 3:50:48
Meijer, Nienke
889 M40 3:53:38
Kamsteeg, Marcel
200 M55 3:56:06
Ven van de, Willem
842 M35 3:56:07
Messerschmidt, Marty
261 M55 4:13:56
Golhashem, Ali
321 VSE 4:14:33
Kinnegim, Petra
1086 M45 4:15:00
Klei van der, Dick
512 VSE 4:46:13
Craandijk, Sandra
Maliebaanloop, Utrecht, 6000 m, 16-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M 0:20:41
Najib, Hakim
			
(Lgr. Aart Stigter)
1
V
0:21:23
Rispens, Orla (Utrecht)
53 V
0:32:47
Nobelen, Monique
Saint-Tropez Classic, Saint-Tropez, 8000 m, 1610-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:26:19
Hesschentier, Romain(Lille)
1
VSE 0:30:20
Laclaverie, Adama
			
(Ramatuelle)
1
M45 0:31:23
Ocelle, Gilbert
			
(St Raphael Triathlon)
1
M55 0:33:39
Fabre, Jean-Claude
			
(LFA Trets)
1
V35 0:33:45
Charrol, Odile
			
(Asptt Ajaccio)
36 MSE 0:42:42
Dam van, Jeroen
28 V35 0:47:44
Waal van der, Dieneke
1
V55 0:49:11
Waternaux, Marylene
			
(As Bourse)
7
V55 0:57:11
Lange-van Oosterbosch de,
			
Trudy
8
V55 0:57:12
Kan-Broere, Marrie
19 M55 0:58:37
Kainde, Loet
28 VSE 0:58:37
Meulen van der, Sanne
27 M45 0:59:54
Cremers, Guy
Saint-Tropez Classic, Saint-Tropez, 16000 m,
16-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:51:18
Zilali, Abdelhakim
			
(Amsl Frejus)
1
VSE 1:00:16
Bousrez, Céline
			
(Courir Pays De Grasse)
1
V35 1:09:49
Torsoli, Barbara (Slesmes)
53 MSE 1:11:15
Dijkhoff, Xander
1
V45 1:16:40
Louis, Martine
			
(Csms La Seyne)
1
V55 1:18:35
Perrin, Christiane
			
(Asb Balan)
122 MSE 1:19:52
Franken, Niels
28 VSE 1:25:53
Lange de, Mirjan
6
V55 1:26:26
Parlevliet, Georgette
34 V45 1:35:19
Orie, Marijke
80 V35 1:36:07
Sallak, Faren
91 V35 1:39:29
Kuiper, Sylvia
40 V45 1:39:45
Borsboom, Ronneke
Monnikenloop, Schiermonnokoog, 10000 m,
22-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:43:34
Gradussen, Bart
			
(Winschoten)
1
M55 0:48:16
Dijk van, Adrie
			
(Paterswolde)
1
VSE 0:50:09
Ruizendaal, Anneke(Creil)
1
V40 0:50:24
Kroon, Marijke(Vinkeveen)
5
M55 0:52:28
Dijk van, Jaap
1
V55 0:54:06
Baakman, Diny (Didam)
12 MSE 0:54:34
Boer de, Joost
9
V40 0:57:39
Rotterdam van, Marjolein
2
V55 0:57:39
Nus van, Herma

19
21
29
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12
M55 1:06:31
M55 1:11:01
V40 1:11:15

Don Griot, Jose
Crielaard, Cees
Dijk van, Margreet

Monnikenloop, Schiermonnikoog, 15000 m,
22-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:56:45
Wiersma, Harry(Blije)
1
M40 0:59:40
Wiersma, Sieds(Drachten)
1
V40 1:12:38
Es van, Janke(Annen)
27 MSE 1:13:14
Dankloff, Bart
30 M40 1:13:15
Martens, Hans
1
VSE 1:13:18
Rus, Hanneke(Groningen)
48 M40 1:15:56
Nieuwenhuizen van, Evert
13 V40 1:18:38
Knegtmans, Elisabeth
73 M40 1:22:41
Remmelink, Leendert
84 M40 1:27:32
Aller van, Bert
27 V40 1:27:33
Smit, Yvonne
VUmc gebouwenloop 5 km, Amsterdam, 5000 m,
22-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M 0:19:01
Nijland, Simon
			
(Velserbroek)
1
V
0:22:09
Snellen, Jolien(Amsterdam)
41 M 0:23:59
Claessens, Jean
46 M 0:24:21
Zijl, Ed
47 M 0:24:33
Koenen, Wim
17 V
0:25:20
Kamps, Michèle
VUmc gebouwenloop 10 km, Amsterdam,
10000 m, 22-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M 0:37:31
Mohammadi, Abdelhamid
			
(Amsterdam)
16 M 0:42:05
Wevers, Jeroen
Droomtijdloop, Delft, 21100 m, 30-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M 1:15:30
Bovendeert, Michiel
			
(Fortuna)
1
V
1:28:06
Boer-Bouma de, Hanneke
			
(Leiden)
1
Duo 1:30:48
Stouten, Walter/Tonnie(-/-)
142 M 1:39:38
Merx, Jacques
172 M 1:41:13
Dijk van, John
178 M 1:41:43
Rogers, Jean
17 Duo 1:44:56
Hazenbroek, Ellen/Eefke
			
(HRR/-)
315 M 1:49:06
Brouwer, Michiel
320 M 1:49:15
Blasco, José
321 M 1:49:17
Dokman, André
339 M 1:49:56
Boer de, Joost
366 M 1:50:54
Struijs, Gerwin
367 M 1:50:55
Leeuwen van, Michel
381 M 1:51:26
Kamsteeg, Marcel
41 V
1:52:02
Schop-Tammenga, Juliette
395 M 1:52:04
Ven van de, Willem
473 M 1:56:23
Klei van der, Dick
57 Duo 1:56:41
Reinicke, Ed/Maanen van,
			
Gerard(HRR/HRR)
513 M 1:58:28
Dam van, Marco
534 M 1:59:25
Graaf de, Gregor
101 V
2:01:25
Wijnvoord, Paulien
110 V
2:03:10
Haas de, Marjolein
179 V
2:11:21
Jahn, Sigrid
123 Duo 2:15:48
Messerschmidt, Jolanda/
			
Hoonhout,Miranda(HRR/-)
707 M 2:15:49
Messerschmidt, Marty
Brabant Marathon, Etten-Leur, 21100 m,
30-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M35 1:06:58
Damme van, Jeroen
			
(Roosendaal)
1
M45 1:11:48
Oosterhout van, Richard
			
(AVR'90)
1
V45 1:30:40
Voorn, Birgit
			
(Road Runners Etten-Leur)
198 M45 1:48:03
Verhoeven, Jan
51 V45 1:59:52
Rypma, Veerle
Brabant Marathon, Etten-Leur, 42195 m,
30-10-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 2:32:10
Mans, Pieter
			
(MarathonPlus)
1
M55 3:04:39
Gils van, Peter (Energie)
10 V45 3:33:56
Schaap, Zier
35e Garden Plaza Floracross, Boskoop, 6000 m,
5-11-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M60 0:27:07
Bravenboer, Dick
			
(CAV Energie)
1
M60 0:31:23
Zijl, Ed
Venécorun, Monster, 10000 m, 5-11-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M 0:36:58
Poel van der, Nick(-)
1
V
0:42:45
Cailleaux, Claire(Chartres)
64 M 0:49:58
Rip, Cees
10 V
0:52:23
Heiningen-Olsthoorn van,
			
Annie
129 M 0:54:37
Grevenstette, Paul
137 M 0:55:02
Reijntjes, Pim
160 M 0:57:13
Toet, Ton
161 M 0:57:13
Dulk den, Marcel
211 M 1:03:40
Dijkers, Ab
Venécorun, Monster, 21100 m, 5-11-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 1:12:21
Barsaiyan, Mike
			
(Olympus'70)
1
M35 1:17:44
Fectante, Fonad(Spirit)
1
M45 1:20:23
Lange de, Gerard(-)
1
M40 1:22:41
Deen, Richard
			
(De Koplopers)
1
M55 1:27:07
Groenewegen, Ben(-)
1
VSE 1:30:03
Boerquin-Boekestijn,
			
Marieke(-)
5
M40 1:31:34
Smit, Gert Jan
1
V45 1:33:14
Schinkel, Francis
			
(Haag Atletiek)
18 M35 1:39:40
Smit, Pascal
13 M55 1:40:57
Merx, Jacques
40 M40 1:58:58
Wissenburg, Ruud
57 M45 1:59:48
Bargi, Darius
16 V45 2:01:49
Geest van der, Thea
Parnassia LvMeerdervoortloop, Den Haag,
5000 m, 6-11-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
3
M 0:21:15
Dijksterhuis, Gerwin
1
M 0:21:35
Muddelburg, Jum
			
(Nederland)

1
V
0:23:12
			
112 V
0:35:27

Voorthuijse, Liesbeth
(Den Haag)
Spaandonk van, Ellen

Parnassia LvMeerdervoortloop, Den Haag, 10000
m, 6-11-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:31:31
Nageeye, Abdy(Nederland)
1
M35 0:32:12
Tetteroo, Richard
			
(Palier Team 1)
1
M40 0:32:45
Tontchinski, Vladimir
			
(Wit-Rusland)
1
M50 0:33:28
Abeele van den, Theo
			
(België)
3
M35 0:35:41
Heijer den, Avram
1
VSE 0:36:15
Jepkosgei, Naomy (Kenia)
1
V40 0:38:33
Wijenberg, Nadja
			
(Nederland)
1
V50 0:39:45
Ophorst, Carla(Nederland)
1
M60 0:40:36
Streumer, Bert (Odijk)
15 M50 0:44:09
Jong de, Auke
5
VSE 0:44:55
Graat, Mirjam
43 M40 0:45:54
Wijnands, Jaap
48 M40 0:46:03
Mulder, Raoul
58 MSE 0:47:36
Romberg, Mike
3
M60 0:47:55
Groeneveld, Jan
1
V35 0:48:00
Vroom, Claudia(Naaldwijk)
98 MSE 0:50:16
Berg van den, Alex
10 M60 0:52:14
Kramer, Berry
42 M35 0:52:24
Hesselink, Gijs
49 M35 0:53:00
Paulides, Jordie
77 M50 0:53:22
Bol, Cees
25 V40 0:53:55
Zevenbergen, Petra
67 M35 0:55:20
Blasco, José
167 M40 0:55:36
Pieterse, Paul
24 M60 0:55:53
Grevenstette, Paul
43 M60 1:00:50
Ammerlaan, Wim
38 V50 1:06:21
Gimberg, Yvonne
43 V35 1:08:55
Zanen van, Sacha
21e Zilveren Turfloop(Z&Z1K), Mijdrecht,
5000 m, 6-11-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
Mjun 0:15:59
Metselaar, Luuk
			
(Zevenhuizen ZH)
1
M35 0:16:15
Silvius, Roché
1
MSE 0:16:45
Roodakker, Eddy
3
MSE 0:17:15
Redegeld, Huub
1
M45 0:17:24
Siere, Joost
			
(Leiden Atletiek)
4
MSE 0:17:25
Roodakker, Robbert
5
MSE 0:17:46
Kanselaar, Wouter
2
M45 0:18:15
Blokker, Hans
8
MSE 0:18:33
Graaf de, Niels
7
Mjun 0:18:40
Kuiper, Joury
1
VSE 0:18:44
Doorn van, Sandra
1
Vjun 0:18:52
Teeling, Esmee
5
M35 0:19:13
Baukema, Johan
6
M35 0:19:28
Franken, Niels
2
VSE 0:19:43
Houwelingen van, Kim
8
M35 0:20:10
Karreman, Martin
10 M35 0:20:12
Ham van der, Hans
1
M55 0:20:21
Homburg, Ger(Leiden)
1
V35 0:20:21
Verweij, Natascha
11 M35 0:21:54
Blezer, Max
3
M55 0:22:34
Claessens, Jean
2
V35 0:22:35
Wreede de, Ulla
14 M35 0:22:53
Bootsma, Mets
4
M55 0:22:56
Luteijn, Izaak
5
M55 0:23:02
Zijl, Ed
4
V35 0:23:17
Kamps, Michèle
5
V35 0:23:20
Raalte van, Anne
5
VSE 0:23:29
Lange de, Mirjan
23 MSE 0:23:51
Bals ter, Boris
13 M45 0:24:41
Geest van, Leo
6
V35 0:24:43
Impal, Sylvia
10 V35 0:24:50
Elferen van, Birgitta
12 VSE 0:25:59
Hoornweg, Nicole
14 V35 0:26:51
Kuiper, Sylvia
16 VSE 0:26:51
Ammerlaan, Inez
15 V35 0:26:54
Meijer, Else
17 V35 0:27:09
Lentze-Muller, Simonette

21e Zilveren Turfloop(Z&Z1M), Mijdrecht,
10000 m, 6-11-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 0:35:13
Heesen, Sander
			
(Amsterdam)
1
VSE 0:37:20
Claessens, Anouk(AKU)
1
V55 0:45:22
Plas-Barnhoorn van der,
			
Leny (AV Rijnsoever)
1
M65 0:46:19
Frielink, Bertus(-)
15 M65 0:53:34
Graauw de, Toon
9
V55 0:55:42
Hazenbroek, Ellen
18 V55 1:03:14
Wagenaar, Heleen
22 V55 1:08:50
Dreves, Hanneke
21e Zilveren Turfloop(Z&Z1L), Mijdrecht, 16100
m, 6-11-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M35 0:55:02
Woerden, Michael
			
(De Veenlopers)
1
M45 0:58:59
Roos de, Ronald
			
(Hellas Utrecht)
1
M55 1:01:22
Hoogers, Paul (AKU)
1
V35 1:04:03
Brinke ten, Jolanda (AKU)
32 M45 1:12:18
Pauw, Mark
1
V45 1:13:16
Broer, Cora (NSL)
2
1:13:31
Willemse-Olsthoorn, José
37 M35 1:16:46
Rutten, Walter
58 M55 1:42:46
Bronkhorst, Peter
57 M55 1:42:46
Stoop, Arnold
Berenloop, Terschelling, 21100 m, 6-11-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
MSE 1:10:35
Negerman, Erik
			
(GAC Hilversum)
1
M50 1:12:52
Stigter, Aart(Lgr.Aar Stigter)
1
M40 1:13:58
Kramer, Gerrit (Horror)
1
VSE 1:16:36
Visser, Reina
			
(Nijmegen Atletiek)
1
V45 1:27:44
Bosker, Diny (SV Friesland)
40 M50 1:34:49
Boorsma P.J.L., Piet
526 M40 1:54:22
Philipse, Hein
253 V45 2:06:16
Jans, Antoinette
Berenloop, Terschelling, 42195 m, 6-11-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
1
M40 2:32:50
Venhuizen, Jan (AAC'61)
1
M50 2:59:16
Rutgers, Harry
			
(Loopgroep Bedum)
1
M60 3:20:34
Heuvel van den, Pim
			
(Loopgroep PK)
9
M60 3:44:18
Dijk van, John
78 M40 3:44:18
Messerschmidt, Marty
137 M40 4:01:08
Klei van der, Dick
171 M40 4:16:11
Till van, Rupert
152 M50 4:43:36
Aller van, Bert
ING New York Marathon, New York(USA), 42195
m, 6-11-2011
Pos. Cat. Tijd
Naam
2226 M42 3:54:39
Vissers, Elwin
1993 M38 3:58:35
Aarts, Dennis
509 V47 4:09:57
Begheijn, Liesbeth
907 V42 4:09:57
Deketh, Martijntje
980 V26 4:16:31
Spaans, Dunja
1180 V38 4:27:26
Valkenhoff, Marcia
3187 M49 4:39:23
Harst van der, Edwin
3352 M49 4:45:37
Roo de, Charles
1924 V37 4:58:17
Brama, Liesbeth
3615 M50 5:42:41
Berg van de, Dannis
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