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Van de redactie

Voorjaar

D

it voorjaarsnummer staat in het teken
van veranderingen. Daarom beginnen
we met de resultaten van de Algemene
Ledenvergadering van 11 april. De uitkomst
kon nog net worden meegenomen voordat
ons clubblad op de drukpers lag. Niet alleen
bestuurlijk, maar ook binnen de TC, het
bestuur van The Royal Ten en binnen het
trainerscorps zijn er persoonlijke wijzigingen
gaande. Lees het in dit nummer.
In een rondje langs de velden maken we
kennis met Jan-Willem van Reeuwijk, de
beheerder van Camping Duinhorst. Hij
nodigt ons van harte uit voor een drankje
in het restaurant op de camping. Moesten
we maar eens doen. Zo bedanken we hem
op een mooie manier voor het veelvuldig
gebruik van zijn oprit voor de warming-up
of cooling down.
En wat een ongelooflijke luxe dat we een
'corps' van masseurs klaar hebben staan na
de trainingen. De redactie sprak met twee
van hen. Wanneer is het goed je te laten
masseren en wanneer juist niet? In een
overzichtelijk schema zie je wie wanneer
aanwezig is.
En als we het toch over overzichten hebben.
Het Jaaroverzicht is wederom als extra
bijlage bij dit nummer gevoegd. Vorig jaar
zijn we hiermee begonnen en het bevalt.
Het oorspronkelijk jaarverslag proberen we
op deze manier wat inzichtelijker en daardoor prettiger leesbaar te maken.
Het is belangrijk dat onze wapenfeiten van
het afgelopen jaar gepresenteerd worden.
Niet alleen voor onze leden, maar ook voor
onze relaties en adverteerders. Wie zijn dan
onze relaties? Denk o.a. aan de gemeente
Wassenaar, de gemeente Den Haag, andere
sportverenigingen, de Atletiekunie en niet in
de laatste plaats de buren.
Tot slot aandacht voor twee mooie sfeerreportages: onze voorjaarsklassieker de CPC
en een mooi verslag van de 10 km op Aruba.
En er is nog veel meer...
Een mooi
voorjaar!
Ondine Gort,
voorzitter
mediacommissie
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Eric Walther

Trailen is voor
avonturiers
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Fotogalerij van het nieuwe bestuur

Nog één keer
Mijn vorige column had als kop ‘De laatste’. Toen ik dat schreef verwachtte ik dat, op
de ALV in december 2015, een nieuw bestuur zou zijn aangetreden. Dat de nieuwe
voorzitter deze column zou schrijven. Die verwachting kwam niet uit.
Gelukkig hebben we op de ALV van 11 april wél
een nieuw bestuur kunnen kiezen. We hadden
voor de vergadering maar liefst 21 agendapunten. De helft stond in het teken van het
kiezen van een nieuw bestuur. Dat was - wat
je noemt - een uitdaging voor het aftredende
bestuur om de laatste vergadering tot een
goed einde te brengen. De stemprocedure
voor de functie Voorzitter was ingewikkeld.
Er waren twee kandidaten, Ewout Schiferli
en Marcel Kamsteeg. Iedereen kreeg twee
stembriefjes, waarmee gestemd kon worden.
We vertrouwden erop dat er één winnaar uit
de bus zou komen. Dat gebeurde gelukkig ook.
Marcel Kamsteeg werd gekozen tot voorzitter.
In de volgende ronde samen met alle andere
kandidaten werd Ewout Schiferli gekozen als
bestuurslid. Daarmee hebben we een compleet bestuur.
Naast de nieuwe bestuursvoorzitter zijn meer
nieuwe voorzitters aangetreden. De Royal Ten
heeft een nieuwe voorzitter, Renée Spiller en
Eric Walther is voorzitter geworden van de
Technische Commissie.
De voltallige bestuurswisseling maakt de
toekomst van HRR spannend. Bij velen ligt
de vraag op de lippen: Hoe gaat het nieuwe
bestuur het doen? Met het opstellen van

een overdrachtsdocument voor het nieuwe
bestuur heeft het aftredende bestuur zoveel
mogelijk kennis overgedragen en het verloop
van de processen in de vereniging in beeld
gebracht. Daarin zijn ook afspraken vastgelegd
waarmee het nieuwe bestuur verder kan. Zij
kunnen daar een eigen invulling en nieuwe
accenten aan geven. Dat gaat ze zeker lukken!
De demissionaire periode was niet gemakkelijk. Zeker niet omdat ik en de andere bestuursleden veel reacties kregen, waaruit waardering
sprak voor ons bestuurswerk. Ik voelde een
verantwoordingsplicht en twijfelde. Had ik wel
een goed besluit genomen?
Hoewel ik ons aftreden geen koningsdrama wil
noemen, dacht ik af en toe wel dat ik in het
verkeerde toneelstuk terecht was gekomen.
Maar het doek is gevallen.
Net als na mijn pensionering krijg ik nu, voor
de tweede keer, meer vrije tijd. De invulling daarvan zal geen probleem opleveren.
Hardlopen hoort daar natuurlijk bij.
De periode van bijna acht jaar voorzitterschap
is afgesloten. De ALV werd afgesloten met
een staande ovatie voor ons, het aftredend
bestuur. Dat deed ons erg goed.
Toon de Graauw, oud-voorzitter

Onderscheiding
Izaak Luteijn
Izaak Luteijn is op 70-jarige leeftijd
afgetreden als wedstrijdsecretaris en
als lid van de Technische Commissie
(TC). Als blijk voor waardering is hij
onderscheiden door de Atletiekunie.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 11 april heeft Izaak zijn bestuursfunctie neergelegd en kondigde hij aan de
organisatie van de wedstrijden van The
Hague Road Runners over te dragen aan
de TC en de wedstrijdcommissie i.o.
Izaak verzorgde onder ander de inschrijvingen en coördineerde en/of registreerde
de uitslagen van de time trails, 1 van de
4 weg- en crosswedstrijden, Royal Ten,
Strand Marathon, Vredes Marathon en
zette het trainingsparcours uit voor het
HRR-team Haegsche Ooievaer Runners
(Roparun).
Izaak heeft een lange staat van dienst bij
de HRR en bij de regionale, nationale en
internationale atletiekwereld. Hij is niet
alleen actief binnen onze vereniging maar
ondersteunt andere Haagse en Delftse
Atletiekverenigingen bij de jurering en
uitslagenregistratie en is geselecteerd als
jurylid voor de Europese Kampioenschappen, komende zomer in Amsterdam.
Als blijk van waardering voor al zijn werk
in de afgelopen 15 jaar is hij onderscheiden met een waarderingsspeld van de
Atletiekunie.

Izaak Luteijn
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Nieuw bestuur treedt aan

g esprekken, als je dat vergelijkt met de
opkomst van de ALV, best hoog.

De CTS-commissie kreeg twee opdrachten: zoek uit wat er leeft in de club en vind
nieuwe bestuursleden. Nog vóór de algemene ledenvergadering sprak de Hot Road
Review met de commissieleden. Wat viel ze op? Jos de Graaf: ‘Die gesprekken met de
‘zwijgende meerderheid’ moeten we eigenlijk voortzetten.’

Hellen den Dulk

Paul Slijpen

En wat vonden jullie?
Hetzelfde als de mensen die we gesproken
hebben. We hadden ‘communicatie’ als
eerste ook zelf genoemd. Daar ging het ook
over in de gesprekken met clubleden. Veel
mensen vonden dat de communicatie binnen

vermeld. Eerst vonden we acht leden in onze
commissie wat veel, maar achteraf waren
we maar wat blij. Twee aan twee spraken we
met alle 51 leden. Dat was een hele klus. Het
opvallendste was wel dat iedereen zo positief
was over de HRR. Iedereen heeft hart voor de
club en wil dat het goed blijft gaan.
Wat kwam er uit de gesprekken naar voren?
Zoals gezegd, de essentie is een open communicatie op alle niveaus. Hoor en wederhoor.
Kortere lijnen. Mensen willen mee kunnen
denken. Dat dingen besloten worden, prima,
maar de clubleden willen ook gehoord
worden. Als ze hun argumenten hebben
gedeeld kunnen beslissingen volgen. Dat soort
dingen.
Mensen waren echt positief over het bestuur.
Iedereen is zich ervan bewust dat ze veel
goeds hebben gedaan. De meeste geïnter
viewden hebben de houding van: wat gebeurd
is, is gebeurd, maar van mij was opstappen
niet nodig geweest. Sommige zien in de
toekomst meer openheid. Ze vonden dat er

’We deden niks geheims’
Met wie hebben jullie zulke gespreken
gevoerd?
Via een e-mail vroegen we of clubleden zich
wilden opgeven. Zelf dachten we aan 15 tot 20
informatieve gesprekken, maar we kregen op
onze oproep 51 aanmeldingen en 8 reacties
via de mail binnen. De betrokkenheid kwam
uit de hele club: ochtend- en avondgroepen,
snelle en minder snelle lopers, oudgedienden
en nieuwe leden. Wij vinden het aantal

Ewout Schiferli

Hoe hebben jullie die twee opdrachten
aangepakt? Waar begin je?
De eerste vraag die we onszelf stelden was:
wat vinden we er zelf eigenlijk van? Wat is er
fout gegaan en waarom is die bestuurscrisis
ontstaan?

’Mensen willen meedenken’

Wij (Jos de Graaf, Dieneke de Waal, Diana
Parlevliet, Sylvia Kuiper, Barbara van Gessel,
Frans Perdijk, Paul Slijpen en Rob Krahmer)
zijn gaan praten met mensen van de club. We
stelden geen vaste vragen, maar hielden een
open gesprek. We wilden geen oude koeien uit
de sloot halen, maar toekomstgericht gesprekken voeren. Niet omkijken maar vooruit. Wat
zijn jouw prioriteiten, hoe zie jij de toekomst,
wil je zelf binnen de club een bijdrage leveren
en ken je een geschikte bestuurskandidaat?

Gijsbert van Lomwel

Welke opdracht kregen jullie mee vanuit de
vorige Algemene Ledenvergadering?
De commissie kreeg in eerste instantie de taak
om kandidaat-bestuursleden te zoeken. Maar
tijdens dezelfde ledenvergadering ontstond
een tweede vraag. Wat leefde er eigenlijk bij
de clubleden? Wat vond de achterban van
de club? Waarom was de vertrouwensbreuk
tussen bestuur en leden niet meer te lijmen?

de vereniging ontbrak of onvoldoende was.
En dat er te veel volgens de regels werd
bestuurd. Dat er te weinig flexibel met de
regels werd omgegaan.

Marcel Kamsteeg

Waar staat die CTS eigenlijk voor?
Voor van alles en nog wat: compassie,
toekomst, saamhorigheid... Je mag het zelf
invullen. Iedereen praatte erover. Het creëerde
een buzz binnen de club. Dat vonden we leuk.
We hebben eigenlijk gewoon de naam ‘CTS’.

Wat viel jullie op?
Lachend: Dat we heel veel chips hebben
gegeten. We spraken altijd af op de club. Zo
kon iedereen zien met wie we gesprekken
voerden. We wilden niks geheims doen. Wel
waren de gesprekken vertrouwelijk. Er zijn
gespreksnotities gemaakt, maar geen namen

Jos de Graaf
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Nieuw bestuur
Op de Algemene Ledenvergadering van 11 april hebben de kandidaat-bestuursleden zich voorgesteld. Marcel Kamsteeg
is met meerderheid van stemmen gekozen tot voorzitter. Gijsbert van Lomwel stelde zich op de valreep beschikbaar als
penningmeester. De Hot Road Review vroeg een quote net voor het blad naar de drukker moest.

Marcel Kamsteeg (voorzitter): ‘Ik wil me nog actiever inzetten om de ideeën van de leden te realiseren’
Gijsbert van Lomwel (penningmeester): 'Ik ben econometrist en goochelen met cijfers is mijn vak.
De HRR is een hartstikke mooie club die drijft op vrijwilligers.'

Paul Slijpen (secretaris): ‘Verjonging van het trainerscorps en aanwas van (jonge) leden zijn belangrijke aandachtspunten’
Ewout Schiferli (bestuurslid): ‘Ik streef naar kortere lijnen tussen het bestuur en haar leden’
Hellen den Dulk (bestuurslid): ‘Aanverwante acties moeten een plek kunnen krijgen in ons clubhuis’
Jos de Graaf (bestuurslid): ‘Ik wil van de HRR weer een club maken waar iedereen zich gehoord voelt’
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achterkamertjes waren ontstaan en een ‘ons
kent ons’. Ze hadden geen zicht meer op wat
het bestuur deed. De afstand tussen bestuur
en leden moet kleiner.
Was dat alles?
Nee, er zijn meer zorgen geuit: over regels,
trainingen, parkeergelegenheid, verbouwing
van het clubhuis en instroom van nieuwe
leden. Sommigen kwamen met ludieke acties
en initiatieven: van een bord in de tuin met
‘Gebruik je boerenverstand’ tot het organiseren van bootcamps. En vooruit – één negatieve
opmerking: dat één schep koffie echt te weinig
is voor twaalf bakkies troost.
We hebben een eindrapportage geschreven
voor de ledenvergadering. Die hoort tot de
ALV-stukken die onder alle leden zijn verspreid.
Daarin staat samengevat wat er in de gesprekken is gezegd over het (nieuwe) bestuur en de
vereniging.
Hoeveel namen van kandidaat-bestuursleden
kregen jullie te horen?
We hadden een lijst met twintig kandidaten.
Het waren namen die tijdens de gesprekken
een aantal keer genoemd waren en mensen
die zichzelf hadden opgegeven. Met die twintig
hebben we informeel gesproken en gevraagd
of ze wilden solliciteren. Van de twintig bleven
acht gegadigden over. In vervolggesprekken
hebben we onder andere gevraagd naar
hun bestuurlijke ervaring en hun visie op de
toekomst van de club. Uiteindelijk bleven vijf
potentiële kandidaten over: Ewout Schiferli,
Hellen den Dulk, Jos de Graaf, Marcel
Kamsteeg en Paul Slijpen. Met hen zijn we
om de tafel gaan zitten. Want als Jantje niet
met Pietje zou kunnen samenwerken dan ging
het feest niet door. Maar dat ging gelukkig
allemaal perfect.

’Reacties van de achterban
blijven peilen’
Volgens ons zorgen zij voor genoeg variatie,
een nieuw elan en zijn ze breed bekend bij de
diverse loopgroepen. Met deze vijf hebben we
ook een verjongingsslag kunnen maken.
Geven jullie de kandidaat-bestuursleden nog
wat hints mee?
De samenstelling gaat meer richting public
relations. We vinden het belangrijk dat het
nieuwe bestuur zorgt voor intensievere contacten met trainers. Trainers hebben immers het
meeste contact met de clubleden.
Dus klus geklaard en nu wegwezen?
We hebben al onze bevindingen gerapporteerd
aan de Algemene Ledenvergadering van 11
april. Als commissie hebben we heel veel
plezier beleefd. Het gaf een positieve boost.
De gesprekken met de ‘zwijgende meerderheid’ zouden we eigenlijk moeten voortzetten
om reacties van de achterban te blijven peilen.
(tvdg)

INTERVIEW
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Looptraining van Eric Walther

Wat lopers nodig hebben
Een ‘olifant’, een ‘schaatser’, een pepernotenloop en een glühweinloop: welkom in de
groep van Eric Walther. Trainer Eric: ‘Ik wil al mijn lopers beter maken.’
Foto's: Gerard Wessel

V

anavond doen we geen ‘olifant’, maar
een ‘schaatser’. Niemand in de groep kijkt
daarvan op. Iedereen loopt in rustig tempo
achter de trainer naar een open veldje in
Meijendel. Een kort parcours wordt uitgezet
voor de loopscholing. Die schaatser komt later.
Blijkt.
Scherp kijken
Eric Walther is een trainer die door zijn groep
omschreven wordt als iemand die goed
luistert, positief en integer is en hondstrouw.
‘Hij is er altijd. Of we nu met z’n drieën zijn of
twintig man staan te trappelen,’ zegt een van
de lopers. ‘En hij verdiept zich in iedereen.’
En dat blijkt. Tussen de opdrachten voor de

kilometer. De CPC is net een week achter de
rug en de meeste hebben aan de wedstrijd
meegedaan. Eric: ‘Ik moet ervoor zorgen dat
de lopers rustig uitlopen. Ze mogen nooit te
diep gaan. Op een wedstrijd hoor je te pieken,

‘Ik wil lopers beter maken,
ook de ouderen’
niet tijdens een trainingsonderdeel.’
Inmiddels zijn de meeste loopoefeningen wel
gepasseerd en rent de groep de
Pompstationsweg op. Ze draven langs de poort
van de gevangenis.

Elke loopgroep is anders
De Hot Road Review mengt zich onder
de HRR-loopgroepen en doet verslag.
Wat maakt de ene groep anders dan
de andere? Dit keer: de groep van Eric
Walther.
‘Niemand is onaardig.’ ‘Het is altijd samen uit,
samen thuis.’ ‘Binnenkort gaan we samen
gezond koken onder leiding van een voedingsconsulent: Miranda Pronk. Zij loopt óók in
onze groep,’ vertellen ze, terwijl de hoek wordt
omgeslagen richting Doorniksestraat.
‘Ik wil lopers beter maken. Ook de ouderen.
Die hebben misschien een langere herstelperiode nodig, maar ook zij hebben een doel,’ legt
Eric uit. 'Dat hoort ook bij moderne trainingsmethodes: planmatig trainen, doelen stellen
en meten. Ik werk voor een heel jaar een
hardloopschema uit met wedstrijdperiodes en
meetmomenten. Ik gebruik de Zoladz-test om
te zien of iemand te hard traint of te weinig.

Loopgroep Eric Walther krijgt loopscholing

loopscholing door kijkt de trainer scherp naar
hoe de oefeningen worden uitgevoerd. ‘Ik let
op de loopstijl en stem daar de oefeningen op
af die als groep worden uitgeoefend. Zo leert
iedereen van de ander.’
Tripling, skipping, kniehef…
‘Niet dat het helpt. Aan mij valt niks meer te
verspijkeren,’ zegt iemand.
De groep van Eric is een recreatiegroep die
tijden loopt van 45 tot 55 minuten op de tien

Hartslag
‘Eric is een relatief jonge trainer.’ ‘Eric behoort
tot de nieuwe aanwas.’ ‘Hij maakt goede
schema’s, geeft gevarieerde trainingen en is
technisch sterk.’ Dat zijn zo maar wat redenen
waarom groepsleden bij Eric lopen.
De groep van Eric Walther is divers samengesteld: van een 24-jarige student tot een bijna
70-jarige ingenieur. Ondanks de onderlinge
verschillen is iedereen aan elkaar gewaagd
en gehecht. ‘We hebben een leuke groep.’

Door te meten kan ik mijn trainingen aanpassen. Als iemand heel goed presteert tijdens de
test bij een te hoge hartslag weet ik dat hij te
hard traint. De winst zit ‘m in presteren bij een
lage hartslag, omdat je het tempo dan langer
kan volhouden. Ik stimuleer daarom ook het
gebruik van een hartslagmeter.’
Ongemerkt lopen
De groep staat stil tussen de Brugse- en de
Gentsestraat. Eric haalt zijn IPhone erbij.
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Nieuwe voorzitter TC

Eric Walther

Checkt de locatie via GPS en start bij de
‘schaats’. De lopers krijgen opdracht om
linksaf te gaan, dan weer links, even verderop
rechtdoor… richting Belgisch Park. Eromheen
en weer terug. ‘Hier zijn we toch al geweest?’
roept iemand.
Anderen lachen en proberen te onthouden
welke figuur ze lopen. ‘Was dit een arm of een
been?’ Als er gestopt wordt staat op de iPhone
de gps-route die is afgelegd door de groep:
een schaatser. Iedereen verdringt zich voor het
scherm.

’Was dit een arm of
een been?’
Eric: ‘Zo lopen we ongemerkt tien kilometer in
een goed hersteltempo.’
De groep kent naast de figurenloop ook een
pepernotenloop en een glühweinloop. De
glühweinloop is berucht. Rond Kerst loopt de
groep zeven duintoppen op waar glühwein
wordt geschonken. Eric: ‘Op die manier maak
je saaie duurlopen spannend. Die glühweinloop is lang, maar niemand klaagt erover,’ zegt
hij lachend.
‘Zijn vindingrijkheid is groot,’ wijst een loper
naar Eric. ‘Prognosetrainingen, fartlek,
verschillende parcourtjes. De variatie in zijn
trainingen is oneindig. Eric weet van tevoren
altijd wat hij gaat doen.’
Nuance zoeken
Het is tijd om het clubhuis weer op te zoeken.
Het is donker. Op de terugweg rijden een paar
fietsers zonder licht de groep voorbij. Een van
de hardlopers maakt daarover een opmerking,
maar Eric zegt: ‘Ach, de winter is bijna voorbij,
die batterijen zijn natuurlijk bijna op.’
Dat is precies wie hij is, zegt een loper achter
hem: ‘Hij is geen man van tegenstellingen,
maar iemand die de nuance zoekt.’ (tvdg)

Na de training – als in de kantine wordt
nagezeten (altijd aan de tweede tafel rechts
bij binnenkomst) – vertelt Eric meer over
zichzelf en zijn voornemens en visie op zijn
nieuwe rol als voorzitter van de Technische
Commissie.
‘Ik ben zo’n acht jaar trainer en drie jaar
lid van de TC. Kennis over hardlopen
heb ik altijd interessant gevonden. Toen
Ed Reinicke besloot om te stoppen als
voorzitter van de TC en TC-lid Han Elkerbout
ook wegging, bleven Nico van Wijk, Hans
Zuurmond, Brigitta van Elferen en ik achter.
Onderling is toen besloten dat ik ad-interim
(en nu benoemd) de activiteiten voort zou
zetten als voorzitter.
Op de vraag hoe Eric de afgelopen periode
heeft ervaren wil hij één belangrijk ding
kwijt: 'Alles is een kwestie van communicatie, van beter luisteren naar elkaar.
De communicatie naar trainers en leden
moet sneller en duidelijker.'

De TC werkt samen met trainers. De nieuwsbrief voor trainers en een trainershandboek,
waarin alle regels op een rijtje staan, zijn
inmiddels een feit.
Eric: ‘Denk ook aan ontwikkelgesprekken,
opleidingen, evaluaties én over opvolging
van trainers. De club moet tijdig kunnen
beschikken over nieuwe aanwas. Het is ongelooflijk knap dat trainers tot hoge leeftijd
doortrainen, maar uiteindelijk moet er wel
een opvolger klaarstaan. Daarnaast kan het
trainerschap ook zwaar (gaan) vallen.
Ook proberen we meer structuur in het
aanbod van trainingen aan te brengen,
zodat er elke avond op verschillende niveaus
getraind kan worden: 5, 10 km of langere
afstanden. Anders lopen we als club het
gevaar dat teveel groepen hetzelfde gaan
doen.’
Inmiddels is TC-lid Han Elkerbout vervangen
door trainer Marty Messerschmidt.
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SPORT EN GEZONDHEID

Sportmassage op de club
Na bijna iedere training staat een sportmasseur klaar voor de lopers. De redactie sprak met twee masseurs, Trudy van Oosterbosch
en Josien van Gorkum: ‘De meeste aandacht gaat uit naar de benen, voeten en rug.’

J

e zou het bijna gewoon gaan vinden. Na de
meeste trainingen staan er masseurs klaar
om je spieren los te masseren. Natuurlijk is dat
een grote luxe en daarom tijd om in de wereld
van de sportmassage te duiken. Want wat is
sportmassage precies? Voor welke blessure is
het goed en wanneer moet je juist niet laten
masseren?
Betere doorbloeding
Het doel van sportmassage is het verbeteren
van de doorbloeding in de spieren. De verschillende spiergroepen worden met stevige
handgrepen zorgvuldig aangepakt op de huid.
Op deze manier worden de spieren weer beter
van voedingsstoffen en zuurstof voorzien. Een
behandeling is preventief, maar ook reactief.
Dit betekent - vertaald naar onze hardloopclub
- dat de meeste aandacht uitgaat naar de
benen, voeten en de rug.
Niet laten masseren
Je moet níet naar de masseur gaan als je
een ziekte hebt die koorts veroorzaakt, een
huidziekte, heftige pijnen of botbreuken. Hoor
je tijdens het lopen iets knappen, dan heb je
kans op een zweepslag of een spierscheuring.
Ga dan zéker niet naar de masseur, maar linea
recta naar de fysiotherapeut. De masseurs zijn
voorzichtig en nemen geen risico.
Voetreflex en drukpunten
Uiteraard is een opleiding voor sportmasseur
noodzakelijk om een goede sportmassage te
kunnen geven. Onze clubmasseurs hebben
deze opleiding gevolgd. Sportmassage
handelingen veranderen niet zo snel, maar
het werkterrein breidt wel uit. Zo heeft Trudy
een opleiding in voetreflexmassage en shiatsu
(verfijnde drukpuntmassage) gedaan. De beide
dames hebben ook een reanimatiecursus
gevolgd.
Goede en foute thee
Tijdens de sportmassage wordt olie gebruikt
om de spieren soepel aan te kunnen pakken.
Er wordt een ontspannen sfeer gecreëerd. Na
de massage is het raadzaam om een glas water
te drinken. Groene thee of rooibos is ook goed.
Andere thee houdt vocht vast. De losgekomen
afvalstoffen moeten tenslotte afgevoerd
worden. Het doet de twee masseurs goed
dat ze veel waardering krijgen voor hun werk.
Bovendien heeft Trudy veel te danken aan het
feit dat ze op maandagavond aan de zijde van
een professionele fysiotherapeut, Dannis van
de Berg, staat.
Rooster
Trudy (masseuse van het eerste uur) heeft
in de loop der jaren al heel wat spieren van
lopers behandeld. Zij masseert elke maandagen woensdagavond. Josien komt uit de

schaatswereld en masseerde marathonschaatsers. Na diverse invalbeurten is zij de vaste
masseur van de clubselectie geworden. Zij
masseert op woensdagavond en is dan vooral
beschikbaar voor de selectie. Peter Hoek
masseert op dinsdagochtend, Marianne van
Maandagavond
Dinsdagochtend
Woensdagavond
1e vrijdagochtend van de maand
Zaterdagochtend

der Werf op de eerste vrijdagochtend van de
maand en Ton Bakhuis op zaterdagochtend.
Alle masseurs hanteren dezelfde regels en
prijzen: zeven euro voor een massage van
maximaal 20 minuten. Heb je meer tijd nodig
dan betaal je het dubbele tarief. (oig)

Trudy van Oosterbosch
Peter Hoek
Trudy van Oosterbosch en Josien van Gorkum
Marianne van der Werf
Ton Bakhuis

Kosten 7 euro voor maximaal 20 minuten
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Marathonellende
Columnist Jeroen van Els (groep Pierre van Leeuwen)

M

et een zucht en een schreeuw spurtte
ik op 13 maart over de finishlijn tijdens
de marathon van Barcelona. Twintig minuten
daarna volgde de kunstmatige boost van
levensoptimisme. Mijn persoonlijk record had
ik aangescherpt naar 3 uur en 32 minuten.

Ik was het gevoel van bijna breken en doorvechten in de laatste kilometers allang vergeten. Evenals het plotselinge besef direct na het
finishen: ‘dit.. dus.. nooit.. weer..!’ Het is heus
niet al gelukzaligheid wat de klok slaat. Zes
redenen waarom het lopen van een marathon
in het buitenland een slecht idee is.
1. Voor ongeveer drieënhalf uur hardlopen ben
je veertien uur aan het reizen. In mijn geval
werd kort voor vertrek een jonge Spaanse
passagier uit het vliegtuig verwijderd door de
marechaussee. De piloot gaf in steenkolenen-

gels vluchtig tekst en uitleg: “There was a guy
on the plane who had illegal drugs with him”.
2. De opgewektheid van menig nerveuze
deelnemer in het startvak is ergerniswekkend.
Elkaar opbeuren en succes toewensen, high
fives uitdelen, overenthousiast schreeuwen
naar kennissen in het publiek.
3. Bij stadsmarathons worden bovengemiddeld
vaak waves gedaan in het startvak. Soms doen
deelnemers, opgehitst door een gangmaker
met een microfoon, een dansje.
4. Het moment van het startschot is vaak
feestelijk. In Barcelona werden we weggeschoten op de melodie van ‘Barcelona’ van Freddy
Mercury en Montserrat Caballé. Uit de lucht
fladderden groene snippertjes papier op ons
neer. Kom dan maar eens op gang.
5. Hardlopen is fijn als je het op je gemak
doet. Een marathon is intensief: 42 kilometer
doorbeuken op de hoogst mogelijke hartslag
en niet verzaken. Volgens Canadees onderzoek
veroorzaakt een marathon een afname in de
functie van de linker en rechter hartkamer.
En het hart vertoont zelfs zwelling en verminderde doorbloeding. Het herstelt op en den
duur, maar is sport zo bedoeld?
6. Je doet je lijf wat aan. Na Barcelona kampte
ik met een -voor mijn doen- zware griep.
Pijnlijke benen, extreme vermoeidheid, koorts.
Na mijn eerste marathon in Rotterdam ging ik
snoeihard door mijn rug.
Was er dan ook nog iets positiefs te melden?
Ja. De marathon voert langs mooie plekken
van Barcelona. En er stonden verrassend leuke
rockbandjes langs het parcours. Een aanrader.

OPROEP

aan leden van de
eerste clubjaren
De documentalisten van de club
missen nog twéé HRR-clubbladen:
Clubblad nummer 1 van 1987
Clubblad nummer 4 van 1989
Als we die twee exemplaren hebben
is dat deel van de HRR-historie
helemaal compleet.
Wil je de bladen zelf houden?
Leen ze even uit, dan maken we een
kopie.
Bel: 06-1070 2286, Sophie van
Geenhuizen, HRR-documentalist
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Trailen is voor avonturiers
Dit voorjaar bestaat de trailgroep van oprichter Willem van Prooijen en trainer Pierre van Leeuwen 2,5 jaar. Reden voor een
impressie van een enthousiast groepslid.
Tekst: Rutger H. Cornets de Groot (trailgroep)

B

In de winter. Vanaf de club de brug op,
bovenaan rechts meteen de diepte en de
duisternis in over het ruiterpad. Hier gaan de
hoofdlampjes aan. Alles wat ik wil zien, licht
vanzelf voor mijn ogen op: een schimmenspel
waarin struiken, heuvels, bomen en lichamen
opduiken en weer verdwijnen, als in een
psychedelische videoclip. En nooit raken ze
me kwijt, ook al bungel ik vaak mee in de
achterhoede (de ‘bus’), want die lamp zie
je op kilometers afstand. In de Vlindervallei
straalt licht uit tien, vijftien paar ogen terug
als we langs rennen: de Konikpaarden. Soms,
bij heldere maan, gaan ook de lampjes uit.
Dan is alles blauw en wit en weet je niet wat
je meemaakt.
Hesjes dragen we niet en nooit hoor je ‘Auto
voor’ of ‘fietser achter’ roepen, waar je op
den duur ook maar een neurose van oploopt...
Maar voor takken, gaten in de grond, plassen
of ander ongemak wordt evenmin gewaarschuwd. Bij trailen hoort dat je zelf de weg
vindt! Net als door het leven... Ook op tijden
wordt niet gelet. Althans niet door de veteranen in de groep, die zijn gaan trailen mede om
van die flauwekul af te zijn. Wat valt er ook te
meten? Na een regenbui kan een parcours er
compleet anders uitzien.
Deze avond lopen we een parcours bij
Voorlinden. Pierre zet vlaggen uit die in het
donker oplichten. De route gaat eerst omhoog
over een zandheuvel, boven gevolgd door een
licht stijgend pad over duingrond. Daarna gaat
het naar beneden het bos in. Proberen om
tijdens het dalen op je voorvoet te landen,
zegt Pierre. Makkelijker gezegd dan gedaan,
maar als je een beetje slingert lukt het wel.
Beneden is het herstel. Rustig aan dus daar,
zodat je hartslag helemaal laag is voor je weer
gaat klimmen. Dan weer tegen die zandheuvel
op. Korte, snelle pasjes! Net als op de fiets,

Trailgroep-oprichter Willem van Prooijen met rechts trainer Pierre van Leeuwen

wanneer je bergop naar een lichtere versnelling schakelt.
Pascal haalt me in, hij heeft er al een rondje
meer op zitten. Gebruik je armen alsof je
skistokken vasthoudt, zegt hij. Tik tik tik!
Na het parcours verdelen we ons in tweeën:
een groep die terug gaat naar de club, en
een groep die nog wat langer door wil. Ik
voel me goed en sluit me aan bij de echte
mannen en vrouwen... Over de ruiterpaden
gaat het. Sommige stukken zijn stevig, andere
heel zacht. Ik probeer in de stappen van mijn
voorgangers te lopen, daar is het zand het
hardst.
Onderweg wordt er veel gepraat over wedstrijden. Vooral de zg. ultratrails zijn een geliefd
onderwerp. Officieel mag je het niet over
tijden en afstanden hebben, want ‘daar gaat
het niet om’, maar sommige afstanden liegen
er niet om: 55 km, 78 km, 101 km... Of wat
dacht je van de UTMB om de Mont Blanc heen
die Jaap en Pascal gaan lopen, 166 km en 9400
hoogtemeters, af te leggen in 47 uur. Toch
zijn er ook veel trailwedstrijden over minder

extreme afstanden, vanaf zo’n 12 of 15 km,
vooral in België, maar ook in Engeland (Wales),
Duitsland, Frankrijk en zelfs in Nederland. Zelf
ben ik niet zo van de wedstrijden, al begrijp ik
dat de echte trailervaring daar te halen is, en
dat we trainen om in zulke natuurgebieden uit
de voeten te kunnen. Maar ik vind de trainingen zelf al prachtig en ben blij als ik na afloop
gewoon naar huis kan.
Welke spiergroepen train je specifiek bij
het trailen? vraagt een nieuwkomer. Alle!
antwoordt Pierre. En je wordt er heel sterk
van...

De trailgroep traint op dinsdagavond
(heuveltraining, parcours), donderdagavond (interval) en op zaterdagochtend (duurloop). Benieuwd? Kom
gewoon naar een van de trainingen,
of meld je aan bij Pierre van Leeuwen
(06-10414985) of bij Willem van
Prooijen (06-53279426).

foto: Frans Martens

oomwortels over een aflopende bosgrond.
Een ruiterpad met stevig zand. Mosgrond
in de herfst, lekker glad. Het strand bij hoogwater. Een onweer bij Voorlinden, een dikke
tak valt uit een boom. De Lion’s Trail, ook wel
de groene-palenroute, lekker sjezen over hard
zand. Het schildersduintje, steil klimmen en
dalen. Langs het hek over het mulle zand, in
de volle zon. De Ganzenhoek, met of zonder
lusje. Het Kievitsduin. Een laaghangende,
oranje maan vlak boven de Bierlap. De
duinenrij naast het strand: meesterproef. Het
Hubertusviaduct en de Nieuwe Scheveningse
Bosjes. De zandvlakte daar en de trap (‘the 39
steps’). Brede paden, smalle paden; helemaal
geen paden. Zoek je eigen trail. En als je het
niet meer weet, trainer Pierre van Leeuwen
kent ze allemaal...
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2015 IN NOTENDOP
2015 was een bewogen jaar voor de club. Het begon zo veelbelovend met de gemeentelijke toestemming waardoor uitbreiding van
het clubhuis mogelijk werd, met de Royal Ten die wéér meer dan 4000 deelnemers bijeen bracht en een spiksplinternieuw clubklassement dat verrassende clubkampioenen opleverde.
Maar 2015 was ook het jaar van de verwoestende zomerstorm die veel schade aanrichtte, van hackers die de HRR-website platlegden en van het bestuur dat aan het einde van het jaar een demissionair bestuur was.
Natuurlijk zijn er voor 2016 weer volop plannen. Een nieuw bestuur zal verder gaan met de bouwplannen, nieuwe voorzitters zullen
aantreden (een opvolger voor TC-voorzitter is al gevonden) en uiteraard staan de beginnerscursus en The Hague CPC-runners weer
prominent op de rol.

BESTUUR
De vernieuwde procedures voor invulling van bestuursfuncties zijn
begin 2015 vastgesteld. Hiermee was in 2014 gestart nadat leden
hadden gesignaleerd dat deze verouderd waren en niet pasten bij
’goed bestuur’ voor een vereniging van 800 leden.
Daarnaast hebben alle bestuursleden met de loopgroepen een gesprek
gehad met de bedoeling bestuursleden te werven. Op die manier is
Gert Jan Smit binnen gehaald voor een bestuursfunctie.
Bij de voorjaarsvergadering is Gert Jan Smit gekozen tot bestuurslid
penningmeester. In de oktobervergadering is Hellen den Dulk gekozen
tot secretaris. Bij het demissionair worden van het bestuur is Hellen
direct uit het bestuur gestapt. Carry Kremer nam de secretaristaken
op zich.
In december heeft het bestuur een ALV georganiseerd waarin de reden
om af te treden werd toegelicht. Het ter discussie stellen van het
draagvlak voor het bestuur leidde tot deze stap. De oproep voor nieuwe
bestuursleden had tot aan die avond op 14 december geen resultaat
opgeleverd. Op voorstel van het bestuur is een commissie samengesteld die opzoek gaat naar nieuwe bestuursleden.

De commissie is hiermee in januari 2016 gestart. Totdat er een nieuw
bestuur is blijft het huidige bestuur demissionair.
Openbare ruimte
In het eerste kwartaal van 2015 is het bestemmingsplan Openbare
Ruimte in de commissie Ruimte en Economie van de gemeente
Wassenaar besproken. Het ontwerp bestemmingsplan werd aangepast,
waardoor de HRR de mogelijkheid kreeg om eventueel met een
beknopt bouwplan uit te breiden. De bestuurlijke inspanningen van
overleg, lobby en goed juridisch verweer leidde tot dit mooie resultaat.
In het voorjaar zijn de plannen voor renovatie en/of uitbreiding van
het clubhuis, na de wijziging van het ontwerp bestemmingsplan, weer
opgepakt. Het voorbereidende werk uit 2013 en 2014 van de toenmalige bouwcommissie diende hiervoor als basis. Het bestuur stelde een
nieuwe bouwcommissie samen en was in november klaar om verschillende varianten van renovatie en de gevolgen voor de contributie te
presenteren. Omdat het bestuur demissionair werd laat de presentatie
op zich wachten tot het nieuwe bestuur is aangetreden.
In 2015 zijn kleine onderhoudsgebreken aan het clubhuis aangepakt
en deze konden vlot worden verholpen. Een stevig probleem was de

foto: Gerard Wessel
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vervanging van de doucheboiler. Bij de aanschaf is rekening gehouden
met een eventuele koppeling aan zonne-energiepanelen die bij de
renovatie van de douches kunnen worden geïnstalleerd. Nadat de
boiler voor de douches vervangen was werd ook het verdeelstation met
de aansluitingen voor de vloerverwarming vernieuwd. De aansluiting
was door corrosie aangetast. De vernieuwing had tot gevolg dat de
vloerverwarming weer goed functioneert. Voor de vernieuwing van de
boiler hebben we een investeringssubsidie van de gemeente Den Haag
ontvangen, een derde van de kosten van de boiler. Eind 2014 werd de
herbouwwaarde van het clubhuis opnieuw getaxeerd. Dit leidde tot een
aanzienlijke verhoging van de verzekeringspremie.
En dan was er nog de zomerstorm in juli die behoorlijk wat schade
veroorzaakte. Een groot aantal takken brak af en enkele bomen
waaiden om, de gasleiding werd daarmee stuk getrokken en hekwerk
werd vernield. Door grote inzet van bestuur en vrijwilligers en intensief
contact met de onderhoudsdienst Beheer Sportparken van de gemeente Den Haag werd de schade voortvarend aangepakt. De ravage
was binnen 14 dagen grotendeels opgeruimd. Eind 2015 werd ook de
bovengrondse gasleiding weer ingegraven.
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In september heeft het bestuur een lang bestaand voornemen ter hand
genomen. Voor leden die in 2015 lid zijn geworden werd een introductiebijeenkomst georganiseerd waarin alle ins en outs van de vereniging
werden gepresenteerd. Dit werd zeer op prijs gesteld en zo kon het
maar gebeuren dat die avond een bouwkundige gestrikt werd voor de
bouwcommissie.
Zoals toegezegd in de najaarsvergadering van 2014 heeft het bestuur
het huishoudelijk reglement doorgelicht en vernieuwd. Het kan in
2016 verder opgepakt worden en voorgelegd worden aan de leden.
Een onderdeel van dit reglement is het door het bestuur vastgestelde
financiële mandaat en de procedure voor werving van nieuwe bestuursen commissieleden.

MEDIACOMMISSIE
De mediacommissie coördineert onder verantwoordelijkheid van het
bestuur de interne en externe communicatie van de HRR. Dit doet
zij via diverse middelen zoals het clubblad, in nieuwsbrieven, op de
website en op sociale media zoals Facebook en Twitter. In 2015 zijn
'Uitgangspunten voor de communicatie' vastgesteld door het bestuur,
met daarin bijvoorbeeld het uitgangspunt dat de communicatiemiddelen geen platform zijn voor politieke of commerciële uitingen.
The Hot Road Review
In 2015 is het clubblad driemaal uitgekomen, in maart, augustus en
december. In het eerste nummer van het jaar was - voor de eerste
keer - een aparte bijlage opgenomen voor het Jaaroverzicht. Dit
wordt in 2016 herhaald. Het Jaaroverzicht komt aanvankelijk als losse
spread eind maart uit (voor de ALV in april) en zal als extra bijlage in
het aprilnummer worden toegevoegd. Ons clubblad heeft dezelfde
gedrukte oplage behouden (350 exemplaren) en is zowel digitaal als op
papier beschikbaar.

foto: Gerard Wessel

Nieuwsbrieven
Actueel nieuws wordt via de digitale nieuwsbrief verspreid. 750 HRRleden ontvangen de nieuwbrief in een herkenbaar vast format. Zo'n 60
tot 65 procent opent de nieuwsbrief. Ook in 2016 zullen nieuwsbrieven
verzonden worden.
Overige bestuurszaken
In de ALV van 2013 en 2014 zijn vragen gesteld over de positie van het
Racing Team als boegbeeld van de HRR. Men was van mening dat dit
te weinig tot uiting kwam. De tijden van de lopers waren niet meer
aansprekend genoeg om te spreken van een boegbeeld. In overleg met
de TC is eind 2014 de formule wedstrijdgroep Racing Team losgelaten
en besloten verder te gaan met een in te stellen ’Clubselectie’. Het
Racing Team is verder gegaan onder de naam Wedstrijdgroep 1.
De uitwerking van dit alles heeft in 2015 plaatsgevonden.
Een kwestie die de gemoederen in onze vereniging bezighield was het
meenemen van honden tijdens de training. Zowel de TC als het bestuur
vonden dat een onwenselijke situatie. Alhoewel een aantal leden van
mening was dat het meelopen van honden geen belemmering vormde
tijdens de training besloot het bestuur dit, vanwege de veiligheid voor
de lopers, niet toe te staan.
In 2015 werd de ledenadministratie verder geautomatiseerd. Dit
betekent dat wijzigingen in het ledenbestand rechtstreeks doorgevoerd
worden in het ledenbestand van de Atletiekunie met als gevolg een
grote tijdsbesparing voor de ledenadministrateur.
In onze kontakten met de Atletiekunie heeft het bestuur het onderwerp
kortlopend/tijdelijk lidmaatschap verschillende keren aan de orde
gesteld. Het resultaat hiervan was dat HRR een pilotproject werd voor
het kortdurend lidmaatschap. Een WA-verzekering maakt daar onderdeel van uit. Met de start van The Hague CPC running is het kortdurend
lidmaatschap ingegaan.

Informatiemanagers
In 2015 hebben drie informatiemanagers (Ronneke Borsboom, Heleen
Wagenaar en Sophie van Geenhuizen) voortvarend een herstart
gemaakt met het archiveren van onze clubgeschiedenis. Foto's, clubbladen en diverse documenten worden verzameld en gerangschikt.
In 2016 wordt bekeken of een digitaal archief moet worden aangeschaft.
Sociale media en website
De focus bij de digitale middelen ligt steeds meer op Facebook.
Omdat informatie op een website moet worden ’gehaald’ zijn steeds
meer berichten ook op Facebook aangeboden. Facebook is populair.
Veel loopgroepen hebben een eigen Facebookpagina. Reacties op de
officiële HRR-Facebookpagina worden gemonitord door de mediacommissie. Het aantal volgers van de HRR-Facebookpagina stijgt gestaag:
ondertussen ruim 700. Twitter (428 volgers) wordt veel minder gebruikt, maar is toch een medium waar redelijk wat mensen en groepen
mee bereikt worden. Daarom wordt ook in 2016 daarmee doorgegaan.
De website is in 2015 gehackt, dit heeft er toe geleid dat de site ongeveer een week niet te gebruiken was. Achter de schermen is er hard
gewerkt om de problemen op te lossen en zijn er maatregelen getroffen
om herhaling in de toekomst te voorkomen. De website heeft verder
goed gefunctioneerd en is 51.192 keer bezocht tegenover 51.050 in
2014. In week 4 kwamen de meeste bezoekers: te weten 2.102. Mooi is
te zien dat een jaar eerder, in dezelfde week, ook de meeste bezoekers
kwamen: 1.867.
De meest populaire webpagina’s blijven nog steeds die met de uitslagen, foto’s en wedstrijden. 60 procent van de bezoekers gebruikt een
desktop, 20 procent een tablet en 20 procent een mobiele telefoon
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om de website te raadplegen. De website van de vereniging is gemaakt
om goed op mobiele apparaten te kunnen gebruiken, en vorig jaar is
Google ook begonnen om dit soort websites een betere score te geven
in de ranking.
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BARCOMMISSIE
De barcommissie zorgt dat de leden na de training broodjes en drankjes
kunnen kopen. Hiervoor zetten meer dan 90 barmedewerkers zich
vrijwillig in door eens in de acht weken een bardienst te vervullen. Door
de eigen creativiteit van de barmedewerkers is er naast het standaard
assortiment een gevarieerd aanbod. De barcommissie zorgt onder
andere voor het opstellen van de barroosters, het wekelijks bestellen
en inkopen van eten en drank en de uitgifte van barkaarten. Naast de
reguliere bardiensten zetten barmedewerkers zich ook in bij (door de
club) georganiseerde evenementen.
Het blijft een uitdaging om het team barmedewerkers op peil te
houden. In 2015 is dat weer gelukt. Aan het einde van het jaar is er met
name op de maandag een gat gevallen. Dat er verloop is in het team
van barmedewerkers is niet te voorkomen, leden verhuizen, veranderen van werk of gaan ander vrijwilligerswerk doen. Het is niettemin
belangrijk om nieuwe gemotiveerde vrijwilligers te vinden, die met
enthousiasme eens in de acht weken de bar en keuken op een avond of
ochtend op de HRR voor hun rekening nemen.

TECHNISCHE COMMISSIE (TC)
De Technische Commissie staat voor alle trainingstechnische zaken.
Wat betreft de trainers: aanstelling, opleiding, bijscholing en evaluatie.
Maar ook contact met het paramedisch team, de veiligheid van lopers
en ondersteuning bij de organisatie van verenigingsbrede activiteiten.
Tevens beoordeelt de TC de plannen van de beginnerscursus, The
Hague CPC-runners, nieuw op te zetten (project)groepen en mogelijk
nieuw op te zetten wedstrijden.
In 2015 zijn evaluatie/ontwikkelingsgesprekken gehouden met de
trainers. Met elke trainer wordt om de twee jaar gesproken. Door het
grote aantal trainers lukt het niet altijd iedereen in het beoogde jaar te
spreken. In 2015 is er weer een beginnerscursus georganiseerd en zijn
The Hague CPC-runners gestart.
De Hot Road Race kende dit jaar een andere opzet: een nieuw parcours
en nieuwe opdrachten. Voor veel lopers bleek dit een erg lastige
opgave, toch was ook deze editie een groot succes.
In 2015 is ook een nieuwe clubklassement van start gegaan. Het eindresultaat leverde een paar verrassende en nieuwe clubkampioenen op.
Eveneens is er een start gemaakt met de clubselectie. HRR is afgestapt
van het Racing Team en heeft goed presterende lopers de kans geboden
deel uit te maken van de clubselectie. Daarvoor moet een loper aan
bepaalde criteria voldoen. 2015 stond nog in het teken van de start
hiervan, in 2016 zal dit verder worden uitgewerkt.
Het Calamiteitenplan is nog niet in werking gesteld. Dit heeft te maken
met het vertrek van het bestuur van onze club. Daardoor hebben één
lid en de voorzitter van de TC hun functie neergelegd.
Prioriteit in 2016 is de TC weer op sterkte te brengen en een nieuwe
voorzitter te benoemen. Daarnaast is het voor de club van belang
een wedstrijdcommissie te vormen. Izaak Luteijn, die de laatste jaren
ontzettend veel werk heeft verzet op dit gebied, heeft aangegeven af te
gaan bouwen. De TC zal hierbij ondersteunen.
In januari 2016 is het Handboek Trainer met allerlei nuttige info aan
de trainers gemaild. Voor 2016 staan een cursus assistent-trainer en
uiteraard weer de beginnerscursus en The Hague CPC-runners op de
rol. Voor het organiseren van een verenigingsbrede activiteit is veel
animo onder de trainers.
Verdere plannen zullen door de vernieuwde TC worden ontwikkeld met
het oogmerk om het niveau van de trainingen te verbeteren en meer in
lijn te brengen met moderne inzichten in het trainersschap.

In 2015 zijn de ochtendgroepen meer op dezelfde manier de baropbrengsten gaan afrekenen als de avondgroepen. Dit geeft de barcommissie beter inzicht in het totale verbruik. De opbrengsten uit de bar
zijn hoger uitgevallen dan vorig jaar, dit ondanks de teruglopende
baromzet. Dat dit is gelukt is vooral te danken aan het slim inkopen en
het groot inslaan van met name wijn- en bieraanbiedingen.
Afgelopen jaar zijn de wekelijkse leveringen van de Sligro verplaatst
van de woensdagochtend naar de zaterdagochtend. Dank is hierbij
verschuldigd aan Cees Crielaard die de tijdsintensieve klus van het in
ontvangst nemen en opruimen vele jaren op woensdag heeft gedaan.
Op zaterdagochtend doet Willem Maasland dit nu, vaak met de goede
hulp van degenen die dan bardienst hebben. Een aandachtspunt is
wel dat hardlopers die met de auto komen, hun auto goed aan de kant
parkeren, zodat de vrachtwagen van de Sligro er langs kan.
Verheugend is dat heel veel barteams regelmatig op eigen initiatief en
naar eigen inzicht iets bijzonders klaarmaken. De barteams kunnen dit
aankondigen op de HRR-site en op Facebook. Veel leden waarderen dit
speciale aanbod. In vergelijking met andere sportverenigingen is dit een
unieke service die de leden wordt geboden.
Nieuw is dat de CPC-trainingen op zondag - in plaats van op zaterdag plaatsvinden. Dit geeft meer drukte achter de bar, waarbij de extra hulp
vanuit het CPC-team goed van pas komt.
Een van de onderwerpen die de barcommissie in 2016 nauwlettend zal
blijven volgen is de samenstelling van het assortiment en het in stand
houden van de opbrengsten uit de bar. Producten met een slechte
opbrengst en een te lage omzet worden uit het assortiment verwijderd
en vervangen door producten die een beter perspectief hebben.

WEGWEDSTRIJDCOMMISSIE:
THE ROYAL TEN
De Stichting HRR Wegwedstrijd heeft tot doel minimaal eenmaal per
jaar een grote wegwedstrijd te organiseren. Ook staat er in de statuten
dat zij wegatletiek zoveel mogelijk dient te bevorderen en ondersteunen. Het bestuur van de HRR Wegwedstrijd stelt zich ten doel een
10-kilometerwegwedstrijd rondom het koninklijk paleis en het Haagse
Bos te organiseren, met ondersteuning van de leden van de HRR.
Ook afgelopen jaar is er weer een wegwedstrijd georganiseerd dankzij
de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Er werd weer een hoofdsponsor
gevonden: MN, een bedrijf dat actief is in vastgoed en pensioenen.
Het doel om minimaal 4000 deelnemers aan de start te hebben is
(wederom) behaald.
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THE HAGUE ROAD RUNNERS

Dit was het vijfde jaar dat gestart en gefinisht werd op de Prinses
Beatrixlaan voor de deur van het hoofdgebouw van SDU. Dit jaar kostte
het minder moeite om de benodigde vergunningen te krijgen en was
op de zaterdag voor de run alles al in orde. Het was redelijk weer, met
niet teveel wind in het start- en finishgebied. In tegenstelling tot 2014
zijn er in 2015 geen parcoursrecords gelopen. De trend van een ’groene’
wedstrijd is doorgezet. Geprobeerd wordt zo duurzaam mogelijk te
werken met zoveel mogelijk oog voor het milieu. Dat gaat in kleine
stappen die, hopelijk, ieder jaar kunnen worden uitgebreid. Duurzaam
is in de meeste gevallen niet goedkoper. De kosten moeten wel bij
de sponsoren teruggehaald worden. Ook in 2015 gaf de gemeente
Den Haag weer een subsidie. 2015 wordt afgesloten met een positief
financieel resultaat. Dat geld kan gebruikt worden voor de jubileumeditie in 2016.
In 2016 zal deze wedstrijd weer georganiseerd worden, echter - naar
alle waarschijnlijkheid - zonder hoofdsponsor. Gelukkig kan er geput
worden uit het opgebouwde reservefonds. Opnieuw rekent de commissie op een bescheiden groei.

CLUB VAN HONDERD
De Club van Honderd heeft als doelstelling
The Hague Road Runners in financieel
opzicht te steunen door een bijdrage te
leveren aan bijzondere projecten, die niet
uit eigen inkomsten betaald kunnen worden.
In 2015 is door het bestuur van de HRR een
verzoek aan de Club van Honderd gedaan om
een bijdrage te geven voor een elektronisch
scherm. Deze bijdrage is toegezegd. Verder
staat het verzoek van 2012 om een investering in renovatie en/of uitbreiding van ons clubhuis nog steeds.
In 2015 bestond de Club van Honderd uit 109 leden.

VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
De vrijwilligerscoördinator werft vrijwilligers onder de nieuwe leden en
brengt ze in contact met de verschillende commissies. Het is belangrijk
om nieuwe leden te wijzen op welk soort vrijwilligerswerk er voor de
club gedaan kan worden. Zo kan ieder zijn eigen interesse volgen.
In 2015 is een actuele vrijwilligerslijst gemaakt die inmiddels te raadplegen is via de website van de HRR (zie vrijwilligers>commissies). De
vrijwilligerscoördinator heeft op de dag van de CPC-loop een HRR-stand
georganiseerd voor de leden. Verder is op een kennismakingsavond
voor nieuwe leden informatie gegeven over divers vrijwilligerswerk
binnen de club. Daarnaast heeft de coördinator nieuwe leden benaderd
en hebben een aantal mensen zich aangemeld als vrijwilliger.
Het organogram is opnieuw bekeken en bijgewerkt. Het herschrijven
van het vrijwilligersbeleidsplan is blijven liggen.
Op 13 november 2015 is de vrijwilligersavond georganiseerd. Naar
aanleiding van binnengekomen reacties op de organisatie van die
avond en het aftreden van het bestuur heeft de vrijwilligerscoördinator
medio november de functie neergelegd en geen activiteiten meer
georganiseerd.

GROENCOMMISSIE
De groencommissie heeft tot taak het aanleggen en onderhouden van
het terrein rondom het clubhuis. Deze werkzaamheden worden eens in
de drie weken op een zaterdag door een groep vrijwilligers gedurende
de maanden april tot en met november uitgevoerd. Ook wordt er nog
wekelijks door een aantal vrijwilligers uit de tuincommissie op woensdag in de tuin gewerkt.

Het voornemen van 2015 van de groencommissie was om het terrein er
zo verzorgd en kleurrijk mogelijk uit te laten zien. Buiten het reguliere
onderhoud van snoeien, maaien en bemesten is de beplanting - die de
laatste jaren is aangeslagen - gesnoeid, gesplitst of soms uitgedund om
verder te kunnen groeien of niet te overheersen.
Alle borderranden zijn gefixeerd door prefab betonranden.
De zomerstorm veroorzaakte een grote ravage door het omvallen van
een van de grote wilgen. De schade is hersteld en de open plek is weer
ingeplant.
In 2016 zoekt de groencommissie een nieuwe voorzitter. De huidige
voorzitter Jelle Berend van der Veen verhuist naar het noordoosten van
Nederland en kan de functie niet meer vervullen. Daarnaast zal er in
2016 extra aandacht uitgaan naar het herstellen van de oneffenheden
van het gazon die zijn ontstaan door het werk met grote machines na
de zomerstorm. Verder blijft het reguliere onderhoud van de tuin de
grootste klus: snoeien, onkruid verwijderen, gras maaien, enzovoort.

LEDENADMINISTRATIE
De ledenadministratie houdt het aantal leden bij, registreert aan- en
afmeldingen en andere mutaties, geeft dit door aan de Atletiekunie en
int de contributies om deze af te dragen aan de penningmeester.
Naast deze basisdoelen streeft de ledenadministratie ernaar om zo
goed mogelijk bij te houden in welke groepen onze leden trainen, welk
vrijwilligerswerk door welke leden wordt gedaan, hoe de commissies
zijn samengesteld, enzovoort. Dit alles is voor geautoriseerde personen
online toegankelijk. In 2015 is hierbij flinke vooruitgang geboekt. Hierbij
gaat veel dank uit naar de vrijwilligerscoördinator en speciaal naar die
trainers die regelmatig een update van hun groep sturen.
De HRR is in 2015 gestart met 689 leden, onder wie zes gastleden die
dus ook van een andere vereniging lid zijn. Dit aantal is opgebouwd uit
368 mannen en 321 vrouwen. In de loop van het jaar hadden we 93
aanmeldingen waarvan 39 m en 54 v zodat aan het eind van het jaar
het totaal aantal leden was opgelopen tot 782 waarvan 407 m en 375 v.
Er waren tegen het eind van 2015 toevallig ook 93 afmeldingen (41 m
en 52 v) zodat we in 2016 konden starten met wederom 689 leden
(366 m en 323 v).
We houden ook de gemiddelde leeftijden bij alsmede het aantal jaren
dat men lid is (de anciënniteit), waarbij de peildatum ook weer 31
december is. Van de opzeggers was de gemiddelde leeftijd 47,6 jaar
(54,0 m en 42,7 v) en de duur van het lidmaatschap 6,9 jaar (9,3 m
en 5,1 v). Bij de aanmeldingen was de gemiddelde leeftijd voor beide
seksen 40,6 jaar.
De algehele gemiddelde leeftijd was op 31 december 50,7 jaar (52,4 m
en 48,9 v) en de lidmaatschapsduur 8,7 jaar (10,5 m en 6,8 v).

HOT ROAD REVIEW
Bedankt trainer
Pieter de Graaf
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Hot Road Relationships

Het leven loopt zoals het loopt
Sommige Roadrunners delen meer dan alleen hun passie voor hardlopen. Zoals
Dieneke van der Waal en Dick Vrolijk. Zij zijn een (h)echt HRR-setje en hebben beiden
ondernemersbloed.

‘Het is helemaal niet leuk om afscheid
te nemen. Sterker, daar ben ik erg slecht
in. Het is onvermijdelijk: het houdt een
keer op. Ik ben wel zo realistisch dat ik
weet dat aan alles een einde komt. Het
is een ambivalent gevoel. Zelf had ik nog
wel door willen gaan, maar ik zag er ook
tegenop om de volgende winter weer
op de fiets training te geven. Dat is geen
pretje. Het is goed zo.’
Op woensdag 30 maart gaf Pieter zijn
laatste hardlooptraining. Onder een
staande ovatie vertrok hij met zijn groep
(waar ex-groepsleden zich bij hadden
aangesloten) voor een laatste rondje
watertoren en wasbord. Ton Bakhuis
(trainer van de blessuregroep) is benoemd
tot de nieuwe trainer van Pieters groep.
Ton is goed hersteld en kan weer op hoger
niveau trainingen geven.

Welkom trainster
Selma Polter

‘De groep met het meest relaxte tempo
– waarvan ik zelf deel uitmaak – heeft
in tien jaar tijd een aantal trainers zien
komen en gaan. Leden van de groep
komen voor gezelligheid, conditie en
anandamide (runners high). Dat is de
belangrijkste motivatie om hard te lopen.
De lopers zijn er dan ook bijna altijd, vaak
drie keer in de week.
Een tijd geleden was er voor deze groep
slechts tweemaal per week een gediplomeerde trainer beschikbaar. Toen dit
onlangs weer dreigde te gaan gebeuren,
heb ik me aangemeld voor de trainersopleiding. Dan doe ik het toch zelf!’

Dieneke van der Waal & Dick Vrolijk

D

ieneke van der Waal komt oorspronkelijk
uit Rotterdam en is voor haar studie aan
de HALO in 1985 naar Den Haag gekomen.
Ze heeft een zoon van 23 jaar, Kevin, die voor
zijn studie aan de Hotelschool stage loopt in
Kaapstad. Dick Vrolijk is een echte Hagenees,
opgegroeid op de Moerweg naast het Zuiderpark in Den Haag en daarna verhuisd naar het
Statenkwartier.
De HRR heeft Dieneke en Dick samengebracht.
Dieneke wilde wel eens 5 kilometer lopen en
meldde zich via een vriendin aan bij de HRR.
Inmiddels heeft ze al heel wat kilometers
afgelegd in de groep van Ed Zijl. Dick loopt
bij Jos de Graaf en soms op zaterdagochtend
bij Annie van Heiningen. Hij is door HRRmasseuse Trudy de Lange overgehaald om te
gaan hardlopen. Zij zou zijn kuiten masseren
na een training. Anderhalf jaar geleden is hij
gestart met 100 meter hardlopen. Nu, na twee

herniaoperaties, is hij in staat om 10 kilometer
klachtenvrij te hardlopen. Beiden hebben het
druk met een eigen zaak. Dieneke is medeeigenaar van lunchroom Papan in Scheveningen. Dick is eigenaar van Happy Copy, een
copyshop, digitale drukkerij en textieldrukkerij.
Ondanks alle drukte op de zaak en het hardlopen vinden ze nog tijd voor andere ontspanning. Dieneke schildert, reist graag en zorgt
voor de opvang van ‘zielige dieren’. Dick leeft
zich zaterdagmiddag uit op het voetbalveld bij
de veteranen van SV Die Haghe, is fan van ADO
Den Haag en van vuurwerk. De laatste 3 dagen
van het jaar staan in het teken van vuurwerk
verkopen en kijken (www.lekkerknallen.nl).
Plannen voor de komende vijf jaar? 'Iets meer
vrije tijd, (uit) eten en vooral gezond blijven.
Maar plannen heeft weinig zin, omdat het
leven toch anders loopt dan je plant. We zien
wel wat het leven ons brengt.' (mvg)

Clubrecordbrekers
Tussen 15 november 2015 en 25 maart 2016 zijn de beste clubprestaties geleverd door:
John Wijnants
José Willemse
Ellen Hazenbroek
John van Dijk
Annie van Heiningen
Pierre van Leeuwen
Carolien Smit

1e M75 15 km weg
1e V55 15 km weg
1e V65 15 km weg
1e M65 21 km weg
1e V55 5000m baan
1e M55 25 km weg
1e V55 25 km weg

in 1:39:21 op 13-12-15 in Rotterdam
in 1:11:52 op 15-11-15 in Nijmegen
in 1:28:12 op 13-12-15 in Rotterdam
in 1:36:51 op 08-11-15 in W-Terschelling
in 23:46,46 op 21-05-15 in Naaldwijk
in 1:47:13 op 28-11-15 in Wassenaar
in 2:10:27 op 28-11-15 in Wassenaar

De totale vitrine is te vinden op www.hagueroadrunners.nl onder tabblad “wedstrijden”,
“records”. De vitrine hangt in enigszins beknopte vorm ook in de gang bij de kleedkamers.
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Mijn Kankermarathon

O

nze clubgenoot Mirjam Graat (groep
Ton Bakhuis) heeft een boek geschreven
over haar diagnose kanker met als titel 'Mijn
Kankermarathon'. Bij de uitdrukking 'vechten
tegen kanker' kan zij zich niets voorstellen en
ze besluit zo goed mogelijk met de ziekte om
te gaan. Hardlopen speelt een grote rol in
haar leven. Het eerste wat zij aan de artsen
vraagt na een operatie is wanneer zij weer mag trainen.
Mijn Kankermarathon is vanaf 10 mei aanstaande te bestellen via
bruna.nl, bol.com en ako.nl of te koop bij Mirjam zelf.

Kalender

Wat doet jouw groep?

Eén week, twee vragen
Dat groepen naast hardlopen en trainen andere activiteiten
ondernemen, is al zo oud als de club bestaat.
Tekst: Roel Gort (groep Marc Hornung / Ed Reinicke)

O

m de paar jaar organiseert Han Elkerbout, uit de groep van Ed
Reinicke, een wintersportreis naar ‘zijn’ Radstadt in Oostenrijk. Een
groep van achttien HRR-enthousiastelingen en aanhang ging deze winter
met hem mee. Niet alleen om te skiën, snowboarden of langlaufen,
maar ook om te achterhalen waarom Han al bijna 50 jaar, een paar maal
per jaar, naar Radstadt gaat en altijd in hetzelfde hotel bivakkeert.
Na een week sporten was het helemaal duidelijk! De vakanties draaien
uiteindelijk maar om twee vragen: hoe kom ik skiënd heel beneden en
wat eten we vanavond? Best wel vol te houden, zo’n week!

Woensdag 27 april

Haegsche Koningsloop 2016 (recreatieve familieloop)
Start:
Afstanden:
Kosten:
Opbrengst:
Parcours:

12.00 uur bij clubgebouw The Hague Road Runners
1 km kidsloop – 2,5 km – 5km – 7,5 km – 10 km
€4,50 kidsloop - €7,00 overige afstanden
gaat naar ROPARUN*team 105 van de HRR
door Clingendael

Vrijdag 1 juli - zondag 3 juli

2de Pieterpad Run 2016
Afstand:
485 kilometer
Kosten:
€120,00
Estafetteloop: maximaal 60 deelnemers – 4 teams
informatie:
www.pieterpadrun.nl
Een initiatief van The Hague Road Runners

Van de ledenadministratie
Oproep: kijk bij ‘Mijn HRR’ of je gegevens nog kloppen!
Stuur een e-mail als je niet bij de juiste loopgroep staat vermeld en
pas je overige gegevens zo nodig zelf aan.

Recente aanmeldingen:
Anna Camps
Christine Davidse
John Zeegers
Johan Romate
Sander Palfenier
Karin NIjveld-de Jong
Susan Havermans
Vincent Wijtman
Rubina Kersbergen
Jacqueline van de Pas
Rudy Koot
Ingeborg Holtman
Eveline van Oostrom
Philippe Lambrecht
Stephane van Seventer
Marloes Dijksterhuis
Hans Terlouw (opnieuw)
Roderick Cremers
Friso van der Made
Elly van der Togt

Gabriël de Graauw
Shane Eastland
Egon van den Broek
Kaat Blaisse
Hilde van der Wee (opnieuw)
Elizabeth Heider
Febe van der Zwan
Beatriz Cavalcanti de Alcantara
Luis Felipe Vasconcelos de
Alcantara
Rudi Geerse
Gerlof Bierma
Mavi Cristache
Alex de Vries
Susan Spel
Elke van de Graaf
Ritsert Haitsma
Judith van Ravenstein
Bep Koolma
Esther Ruigrok van de Werve

Allen van harte welkom!

HOT ROAD REVIEW
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Overlijdensberichten

Nieuw lid op de HRR:

Mavi Cristache
Mavi Cristache (36) woont sinds twee jaar in Nederland. Ze komt uit Roemenië,
een land dat beroemde sporters heeft voortgebracht maar waar sporten lang niet
zo vanzelfsprekend is als hier.

V

erenigingen als de HRR heb je daar niet
zoveel. ‘Ik keek mijn ogen uit toen ik
hier kwam, zoveel mensen als hier aan sport
doen. Ook voor mij is sporten relatief nieuw.’

Rodi Druif 1929 – 2016

Een collega op haar werk spoorde Mavi aan
mee te doen aan de CPC. Goed plan, vond
ze, maar dan moet ik me wel goed voorbereiden. Zo kwam ze terecht bij de HRR,
waar ze onder meer meetrainde met Selma
Polter voor de 5 kilometer. ‘Ik moest er even
inkomen maar werd uitstekend begeleid.
Ik begon op oude zaalsportschoenen, maar
dat was geen succes. Ik kreeg last van mijn
heupen, daarom heb ik al snel een paar
goede hardloopschoenen aangeschaft. En
dat hielp: de pijn was meteen verdwenen.’
Mavi kijkt met een goed gevoel terug op
de trainingen en de CPC. ‘We bouwden
het voorzichtig op en dat werkte prima.
Wat heel leuk was, was dat Selma zelf ook
meedeed aan de CPC. En ik had nog een
mooie tijd ook. Ik wilde binnen 40 minuten
binnen zijn, en deed er uiteindelijk 34
minuten over.’ Daags na de CPC is Mavi lid
geworden van de HRR. ‘Het is een gezellige
club. Ik heb me inmiddels aangemeld als
vrijwilliger.’

‘De komende tijd wil ik mijn tijd aanscherpen en volgend jaar misschien de 10
kilometer doen. En mocht ik weer teruggaan
naar Roemenië, dan hoop ik ook daar door
te gaan met hardlopen. Al zal het lastig zijn
om daar een hardloopgroepje te vormen.
Dat wordt nog best een uitdaging.’

De mediacommissie zoekt een

De ’jonkies’ van Ed Zijl

EXTRA WEBMASTER

om de anderen te ondersteunen met het
onderhouden van de HRR-website.
Bel: 06-1311 1574, Peter Wisse,
HRR-webmaster
Mail: webmaster@hagueroadrunners.nl

Runnertjes
€ 20,Chiel, Jacques Bruijns

€ 10,B. Jellen, Jolanda M., Gert Masschel,
Sandra C R, Daniel Melchers,
Dieneke v.d. W., Ondine

€ 5,Anna van Eeuwijk, Thea v.d. Geest,
Sylvia & Ralf van Peeren, M. de Graaf,
Joop de G.
Wil je in aanmerking komen voor het
winnen van een barkaart, vul je volle
kaart dan duidelijk in, met vooren achternaam.

Z

ij doen allemaal mee aan het Zorg en Zekerheid Circuit. Hier zie je ze voor de start in
Voorschoten op 20 maart. Fiona Luzac staat
dit jaar nummer 1 in het algemene Zorg en
Zekerheidsklassement in de leeftijd 20/34 jaar.
Onder andere door uitstekend te presteren op
de 5 kilometer in Uithoorn (20.02 minuten) en
in Leiden (20.06). Diana Parlevliet staat 3e in
haar categorie 45/54.
Het circuit bestaat uit acht wedstrijden. Tijdens
de laatste wedstrijd, de Omloop van Noordwijkerhout op 17 april (het clubblad ligt dan al
bij de drukker, red.) hopen Fiona en Diana hun
klassering te behouden.

Op 7 februari jl. overleed Rodi Druif, een
bevlogen hardloop- en wandeltrainer.
Vanaf 1991 was hij lid van de club. Menig
clublid heeft zijn eerste hardlooppassen
bij een training van Rodi gezet.
Toen er veel geblesseerde clubleden
waren, richtte hij een herstelgroep op.
De groep werd uiteindelijk een van de
grootste groepen die op woensdagavond
de club verlieten voor een training. Hij
trok er flink aan: niet kletsen, doorlopen!
Daarna was het tijd voor gezelligheid: een
wijntje en een hapje op de club en eens
per jaar een etentje.
Tijdens de wandelingen kregen we gratis
natuurles, want Rodi wist veel over
bloemen, planten en bomen. Hij was gek
op tuinieren. In het oogstseizoen bracht
hij van alles mee uit de tuin. Rodi was ook
lid van de tuincommissie. Vele zaterdagen
was hij daar na de training te vinden, vaak
op zijn knieën om bollen te planten.
Rodi ging tot hoge leeftijd met de trainingen en tuinwerkzaamheden door, ook
toen zijn geheugen het steeds vaker liet
afweten en het bijna niet meer ging. Hij
zal altijd in onze herinnering blijven, zeker
in het voorjaar wanneer de bollen in de
tuin bij de club hun bloemenpracht weer
gaan vertonen.
Kiek de Vreught
(trainster wandelgroep)

Koos de Groot
Ons bereikte eveneens het droeve bericht
dat op 20 februari Koos de Groot is overleden. Hij werd 76 jaar. Koos was 21 lid jaar
van onze vereniging en liep de laatste
jaren in de groep van Izaak Luteijn.
Koos werd in het voorjaar van 2015 ziek
en begon vol goede moed aan een behandeling. Maar al vrij snel kwam het besef
dat de ziekte niet te behandelen viel.
Koos was een deskundig kunstkenner. Hij
hield van kunst. Vlak voor zijn overlijden
zei hij: ‘Ik heb een mooi leven gehad en ik
heb veel moois gezien.’
Roel Gort (clubgenoot)
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Even buurten bij beheerder Jan-Willem van Reeuwijk

Camping Duinhorst: dorp in een dorp
Voor HRR-leden is het bekend terrein: de oprit naar camping Duinhorst aan de
Buurtweg. Ideaal om even de benen te strekken. De camping wordt gerund door JanWillem van Reeuwijk, een mensenmens pur sang.

C

amping Duinhorst bestaat ruim vijftig jaar
en Jan-Willem van Reeuwijk (39) loopt hier
al rond sinds zijn 21ste. Hij streek er eind jaren
negentig neer na het doorlopen van de opleiding toerisme in Leiden. De camping stond
toen te koop. Hij kreeg bij de aankoop hulp van
zijn vader, die de toenmalige eigenaar kende.
Vader en zoon Van Reeuwijk voelden zich er
direct thuis. ‘We kampeerden als gezin vaak
en voelden ons gewoon thuis op een camping.
Dus onze eigen hobby’s en ambities konden
we zo moeiteloos in elkaar schuiven.’

’Ik wil het de gasten naar
de zin maken’
Jan-Willem heeft meer dan een dagtaak aan
camping Duinhorst. En dan doet hij als beheerder nog niet eens alles. Met de financiën

bijvoorbeeld bemoeit hij zich zo min mogelijk.
Dat laat hij graag over aan zijn boekhouder.
‘Ik ben meer een buitenmens en ben het liefst
gewoon op de camping. Ik wil het de gasten
naar de zin maken en als dat lukt, is het goed.’
Doe maar lekker
Jan-Willem woont pal naast de ingang van
de camping, samen met zijn vrouw en drie
kinderen. Voor hardlopers is de oprit naar de
camping een bekende plek, ideaal voor een
warming up of cooling down. Jan-Willem ziet
ons met grote regelmaat voorbijkomen, en hij
vindt het allemaal prima. ‘Doe maar lekker’,
zegt hij laconiek. ‘En kom gerust eens wat
drinken. We hebben hier een restaurant op het
terrein.’
Aan hardlopen doet Jan-Willem zelf niet. ‘Ik
loop hier de hele dag al de benen uit mijn lijf.
En ik maak grote stappen, kan ik je melden.
Ook zit ik veel op de fiets, want het is groot

’Ik loop de hele dag de benen uit mijn lijf’

Wie zijn zij?
Waar we ook heen rennen, we komen er
altijd langs: onze buren. Golfers, woningbezitters, paardenliefhebbers. Ze vormen
een bont gezelschap. De Hot Road Review
maakt een rondje langs de velden.
Deze keer brengen we een bezoek aan
Jan-Willem van Reeuwijk, de beheerder
van Camping Duinhorst bij de
Landscheidingsweg.
hier: 11 hectare bij elkaar. Genoeg beweging
dus, en altijd wel wat te doen: gras maaien,
toiletten schoonhouden, de beplanting onderhouden, zorgen dat de verlichting het doet
en ga zo maar door. Fysiek kom ik hier niet
tekort.’ Ook voor de campinggasten is er volop
ruimte voor beweging. Het terrein is vroeger
een sportterrein geweest met onder meer een
wielerbaan. Het ovalen parkeerterrein midden
op de camping herinnert daar nog aan. Ook
is er een tennisbaan en wie de spieren wil
aansterken kan in de openlucht aan fitness
doen of een duik nemen in het zwembad.
Dorp in een dorp
Jan-Willem runt de camping samen met een
medebeheerder met wie hij kan sparren,
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overleggen en besluiten kan nemen. Hij noemt
ook zichzelf het liefst beheerder, dat dekt de
lading het meest. ‘Wij runnen de tent hier
gewoon.’ Jan-Willem noemt de camping een
soort dorp in een dorp, waarin hij mensen
ontvangt, onderhoud doet en een enkele keer
voor politieman moet spelen (‘ze rijden hier
wel eens te hard’).
Dat alles bij elkaar is een hele klus: de
camping biedt plaats aan 200 stacaravans, 120
toercaravans en een paar honderd tenten. ‘In
het hoogseizoen kunnen we hier 1500 gasten
onderdak bieden. En die moeten gewoon een
goede tijd hebben. Dat zie ik als mijn belangrijkste opdracht en dat maakt het ook zo leuk.’
Gemoedelijkheid
‘Er hangt hier een soort gemoedelijkheid die
je nergens anders vindt. De campinggasten
hier helpen elkaar een handje als het nodig is,
bijvoorbeeld als een barbecue het niet doet.
Maar ze zitten niet de hele dag op elkaars
lip. Kinderen spelen met elkaar en als ze daar
geen zin in hebben is het ook goed. Op een
of andere manier word je hier ook een met
de natuur. Als je de hele dag thuis binnen zit,
klaag je al snel dat het bewolkt is. Hier zijn
mensen al blij als het maar een kwartiertje
heeft geregend. Je relativeert enorm hier.’
Veel bekenden
Een groot deel van de gasten kent Jan-Willem
inmiddels goed. ‘Er zijn veel mensen die elk
jaar weer komen, zeker in de stacaravans.
Die komen bijna allemaal uit de omgeving.
Sommige gasten herken ik al aan hun auto.
Dan rijden ze de hoek om en weet ik meteen
wie er in zitten. Veel mensen hebben hier ook
een favoriete plek. Als het even kan regel ik
dan dat ze daar kunnen staan. Ook komen hier

’Je wordt hier één met
de natuur ’
veel buitenlanders, tot uit Australië, mensen
die een rondje Nederland willen doen. Met het
strand, Den Haag en Gouda om de hoek zit je
dan prima hier. Het is echt een A-locatie. En als
je geluk heb kun je vanaf het campingterrein
ook een wedstrijd op Duindigt volgen. Goedkoper dan vanaf de tribune!’
Geen campingsmoking
Jan-Willem maakt een uiterst informele indruk.
Hij ontvangt me in zijn dagelijkse kloffie, een
spijkerbroek, een paar stevige schoenen en
met een baard van een paar dagen. ‘Buiten het
seizoen loop ik er altijd zo bij. Maar zodra het
seizoen begint op 1 april gaat de baard eraf en
scheer ik me elke dag. Dan zit ik een deel van
de tijd in de receptie, met een pantalon en
een blouse aan. ‘Je moet de gasten wel netjes
ontvangen’, zegt hij. ‘Daar rekenen ze op. In
een campingsmoking zullen ze Jan-Willem niet
snel aantreffen. ‘Ik heb wel eens een joggingbroek van mijn schoonmoeder gekregen, maar
die heb ik maar een keer aan gehad.’

BUREN VAN DE CLUB
Op de vraag of Jan-Willem zelf nog wel eens
kampeert luidt het antwoord nee. ‘Ik zou het
best willen maar heb er geen tijd voor. Buiten
het seizoen is het te koud. En als het seizoen
van start gaat, ben ik hier zes dagen per

’Zodra het seizoen begint
gaat de baard eraf’
week. Eén dag in de week ben ik vrij en dan
moet ik op zijn minst bereikbaar zijn. Dus zelf
kamperen zit er helaas niet bij. Ik heb wel vorig
jaar een keer met mijn dochter van 5 in de tuin
een tentje opgezet voor een nachtje. Ze kwam
maar moeilijk in slaap, maar wat was het mooi.
Gewoon voor de tent zitten, kopje thee erbij,
vogeltjes in de buurt, frisse lucht. Dit jaar ga
ik dat met mijn zoons doen. Heerlijk, echt
heerlijk!’ (sst)

Jan-Willem van Reeuwijk

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.
Karel Roosstraat 8
2571 BH Den Haag
Telefoon: 070 - 361 43 43
Telefax: 070 - 360 79 51
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CPC: Den Haag is even van de Hagenaars
Met zijn tienduizenden in het startvak, als haringen in een ton en bibberend van de kou, je moet er maar zin in hebben. Nou, dat
hebben wij. Want de CPC is veel meer dan hardlopen alleen. Het is een thuiswedstrijd, kleurrijk, gemoedelijk. En heel Den Haag laat
zich zien. Een sfeerimpressie door Sal Stam uit de loopgroep van Barbara van Gessel.

A

ls sportevenement laat de CPC alles in Den
Haag achter zich. Neem nou alleen al het
aantal hardlopers, ruim 40.000: meer dan het
ADO-stadion kan herbergen en ook veel meer
dan bij de nieuwjaarsduik. Kleurrijk is het ook,
zeker als de zon zich laat zien. Al die schoenen,
jacks en shirts maken van de CPC een lust voor
het oog, alsof de lente al is begonnen. En dan
het geluid onderweg: alleen maar voetstappen. De CPC is een bijzondere gewaarwording,
op alle fronten: Doorlopen door rood, met de
politie voorop. Dat stad is even bezit van de
hardlopers.
Weergoden werken mee
De editie 2016 is niet anders. Een uitverkocht
huis, en natuurlijk met een fiks aantal Haagse
Road Runners. Zoals altijd zijn twee vragen
leidend: hoe lang doe ik erover en werkt het
weer een beetje mee?
Om met het laatste te beginnen, de weergoden voorspelden dit keer weinig goeds. Geen
stralend zonnetje zoals vorig jaar en het jaar
daarvoor, maar in plaats daarvan winterse
buien en een graad of 6. Het weer in de dagen
voor de CPC is ook al niet best: veel buien,
waardoor het Malieveld in een modderpoel
kan veranderen.

foto: Bart Hoogveld

Toch valt het erg mee. Vlak voor de 10 kilometer laat de zon zich zien en kan er zelfs een
laagje worden uitgedaan. Er staat nauwelijks
wind en van blauwbekken in het startvak is al

Sal, Natalie en Marieke

geen sprake. Ook onderweg houden we het
droog. Dan die andere vraag: wat wordt mijn
tijd. Het is de eerste grote wedstrijd van dit
jaar en ik ben er niet helemaal gerust op. Zoals
wel vaker dreigt een geïrriteerde achillespees
op te spelen. Flink rekken in de dagen vooraf
werpt gelukkig zijn vruchten af. Zonder enige
moeite loop ik de wedstrijd uit, met een tijd
waarmee ik prima kan leven.

Muziek
Onderweg beleef ik andermaal wat de CPC
zo bijzonder maakt. Er is muziek, op vaste
plekken, maar ook toeschouwers maken er wat
moois van. Bij het Vredespaleis staat een man
op zijn accordeon te spelen, later zien we hem
terug op de Koningskade. Een groep percussionisten staat langs de weg. Een flinke herrie,
maar wat gaaf! En dan al die andere Hagenaars
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die niet meedoen maar wel meeleven. Omdat
het hun stad is en ook dus een beetje hun
wedstrijd. Vlak voor de finish krijg ik een high
five van een kind van een jaar dat door haar
mams wordt vastgehouden.
Het tempo is inmiddels omhooggegaan en de
achillespezen houden zich gelukkig goed.
Waar ik aan het begin veel mensen voor liet
gaan, zijn de rollen nu omgekeerd. De muziek
en de mensen aan de kant (waaronder een
aantal bekenden) geven het laatste extra zetje.
Voor het vals plat op de Nieuwe Parklaan draai
ik mijn hand niet meer om. Ik zie wel een
paar uitvallers om me heen, maar daar blijft
het bij.
De CPC verbroedert
Een paar uur later en een warme douche
verder ga ik zelf aan de kant staan. De halve
marathon is inmiddels bezig en nu ben ik
degene die aanmoedigt. We gaan staan op de
boulevard, waar een kopgroepje voorbijraast.
Ze stevenen af op een tijd dicht tegen het uur,
net zoveel als ik nodig had voor de 10 kilometer. Later gaan we bij het Kurhaus staan, waar
meer dan een uur lang duizenden hardlopers
de straat vullen. Weer zo’n kleurrijke stoet. Het
zonnetje doet zijn werk, een enkel hagelbuitje
daargelaten. Er zijn niet zoveel toeschouwers
als vorig jaar (voor hen toch iets te koud waarschijnlijk), maar genoeg om al die deelnemers
er doorheen te loodsen.

CLUBEVENEMENT
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CPC-training als kerstcadeau
Tekst: Robert Ficker (trainer)

E

en bijzonder verhaal. Het gaat over het
Braziliaanse echtpaar Beatriz Cavalcanti de
Alcantara en Felipe Alcantara. Beatriz schreef
Felipe - bij wijze van kerstcadeau - in voor de
tien kilometer trainingen bij de Hague CPC
Runners. Omdat Felipe de eerste keren verhinderd was, heeft Beatriz zijn plaats ingenomen.
Later stroomde Felipe toch nog in. Voor hen
waren de trainingen dé manier om in de winter
buiten te komen. Gewend als ze zijn aan het
warme B
 raziliaanse klimaat hadden ze anders
de hele winter thuis bij de verwarming gezeten.
Ze hebben beiden met succes de CPC volbracht
en zijn lid geworden van HRR. Deze verhalen en
het enthousiasme van de lopers maakt het zo
leuk om ieder jaar de trainingen te geven.

Beatriz en Felipe

Op zondag 13 maart hebben de Hague CPC Runners de trainingen traditioneel afgesloten
met een brunch voor alle deelnemers. Een mooi moment om terug te kijken op de trainingsperiode en op de geweldige resultaten van de lopers tijdens de CPC. Dit jaar gold er voor de
trainingen voor de tien kilometer en de halve marathon een minimumniveau. Dit leverde
iets minder lopers op maar wel snellere tijden. Een deel van de lopers is lid geworden van de
vereniging. Op 27 november 2016 starten de trainingen voor de CPC van maart 2017.

De CPC verbroedert. Deelnemers, vrijwilligers,
politie, toeschouwers, de organisatie, samen
maken ze de CPC tot wat de CPC is. Massaal,
dat zeker, maar dat maakt het juist zo mooi.
Den Haag is gewoon even van ons, eens per
jaar, en dat pakken ze ons niet af. (sst)

Lopers Emma, Judith, Coosje, Sybrand en Theo aan het buffet
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ZIER RUNNING, Dé hardloop speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 632, 2564 AK Den Haag, TEL. 070-368 30 74
Rembrandtstraat 26, 2671 GE Naaldwijk, TEL. 0174-622744
www.zierrunning.nl
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Rennen op Aruba
In clubkleding een wedstrijd op Aruba lopen. Omar Lopez deed het tijdens een bezoek
aan zijn familie.

Race day
In verband met de hitte was de wedstrijd in
alle vroegte. De wekker ging om half vijf af (en
dat op je eerste dag van de vakantie) want de
wedstrijd zou om zes uur beginnen en ik wilde
nog wat eten. Om half zes meldde ik me aan
bij het wedstrijdsecretariaat.

Na de afdaling ging het parcours weer 26
meter omhoog over een afstand van 900
meter. Ik was amper hersteld van de vorige
klim en afdaling. Gelukkig was er onderweg
een drankpost. Vanaf het hoogste punt net
voorbij 6 kilometer was het iets meer dan een
kilometer lang heuvel af en in de laatste 2
zou ik nog één keer vals plat op en af mogen
ervaren. Ik was blij om weer een bekend
gezicht te zien, mijn zus, die vlak na 8 kilometer stond aan te moedigen en te fotograferen.

Het was al best warm, eerder benauwd, en
windstil. Na een korte warming-up en een
aantal sprintjes was het bijna zover. Nog even
een slokje water. Vol spanning ging ik op de
startlijn staan en om klokslag zes uur werd er

Zevende plek
De laatste twee kilometers zijn voor mij vaak
een kwestie van volhouden, doorbijten en vol
overtuiging naar de finish. Zeker deze dag –
met de heuvels achter mij, twee dagen reizen,

Tekst: Omar Lopez (loopgroep Albert Beekhuizen)
Foto: Meliza Lopez

I

k breng mijn vakantiedagen vaak door met
familie op Aruba, waar ik vandaan kom. Mijn
zus vertelde dat er tijdens mijn verblijf een 10
kilometer wedstrijd werd gehouden en daar
wilde ik graag aan meedoen. Ze schreef mij
met alle plezier in.

Het parcours was één rechte weg van het dorp
Savaneta naar Oranjestad en ik was bij aankomst op Aruba nog in de veronderstelling dat
het een gemakkelijk parcours zou zijn. Heuvels,
tja, die kent Aruba niet, dacht ik.
Groot was mijn verbazing over de nieuwe

naar 5 kwam de eerste klim van 28 hoogtemeters, kort gevolgd door een afdaling van 18
meter over 400 meter. Ik kreeg het zwaar.

’Ik kon mijn zus van ver horen schreeuwen’

werkelijkheid. Ik moest mezelf mentaal
voorbereiden en een nieuw plan de campagne
opstellen.
Mijn zus fotografeert graag en had intussen
besloten om bij 2,5 en bij 8,5 kilometer te
staan met haar camera. Samen hebben we
nog even naar het schema gekeken, met vier
minuut per kilometer zou ik vanaf 7 minuten
na de start voor het eerst langs haar lopen en
32 tot 34 minuten na de start voor de tweede
keer. Dan had zij voldoende tijd om anderen te
fotograferen, de auto te pakken, 6 kilometer te
rijden en nieuwe foto’s te maken.

afgeteld: PANG! De snelle lopers vertrokken en
ik ging er achteraan!
De heren voor mij waren net te snel om bij te
houden. De eerste twee kilometer naar een
rotonde gingen vlot en daar was mijn zus al, ik
kon haar van ver horen schreeuwen: “Kom op
Omar, je kan het, je bent sneeeeeel”. Dat gaf
mij zo een boost!
Taaie klim
Vanaf de plek waar mijn zus stond naar kilometer 4 ging het nog, ook al moest ik erg wennen
aan de omstandigheden. Vanaf kilometer 4

het tijdverschil en de warme weersomstandigheden – hield me niet tegen. Ik MOEST door
naar de finish. Uiteindelijk ben ik geëindigd op
de zevende plaats, vierde in leeftijdscategorie
met een tijd van 0:41:52.
Het was een mooie ervaring, omdat het op
Aruba was, omdat het een wedstrijd was, om
mijn passie en die van mijn zus te combineren
en omdat het resultaat niet slecht was. Het is
geen toeval dat de clubkleding mee was. Ik heb
met trots de HRR vertegenwoordigd op Aruba
en ik hoop dit ook te doen tijdens de halve
marathon van Curacao, eind november dit jaar.
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Cartoonist: Maarten Verpoort (HRR-lid)

The Royal Ten nieuwsbulletin
Nieuwe voorzitter bestuur Royal Ten

V

anaf 2003 is Marcel den Dulk voorzitter
geweest van de Royal Ten. Hoog tijd
om het stokje door te geven. Er is dan ook
een kanjer gevonden. De 20e editie zal ze
haar debuut beleven: Renée Spiller (groep
Barbara van Gessel) gaat dan de kar trekken.
‘Ik wilde wat voor de club gaan doen. Zaken
organiseren en regelen met een enthousiaste groep mensen, daar krijg ik energie
van. Toen kwam ik met Niels de Graaf (van
de clubselectie en penningmeester van de
Royal Ten) aan de praat over het bestuur van
de Royal Ten. En zo geschiedde!”
Marcel den Dulk geeft het stokje door
aan Renée Spiller

Zaterdag 21 mei

Feest 20-jarig jubileum
Royal Ten
De Royal Ten-commissie geeft een party
met live muziek en disco in het clubhuis om
de 20e editie te vieren. Iedereen is welkom;
vrijwilligers, leden van HRR, partners en
introducees. Start: 20.00 uur.

Zondag 29 mei

Start van de 20e editie
van The Royal Ten
Kidsrun 1,5 km

Vrijwilligers voor The Royal Ten

O

m alles in goede banen te leiden zijn ca.
250 vrijwilligers nodig. Als vrijwilliger
kun je op verschillende manieren helpen,
bijvoorbeeld bij het aangeven van water
op de route of het uitdelen van medailles
na afloop. Zonder hulp is de Royal Ten niet
mogelijk. Heb je interesse of vragen over
het vrijwilligerswerk? Stuur dan een e-mail
naar vrijwilligers@royalten.nl
Wil jij je inzetten voor de jubileumeditie
van de Royal Ten? Meld je dan snel aan
als vrijwilliger! Aanmelden doe je door
de lijst op het prikbord in de kantine in te
vullen, of door een mailtje te sturen naar
secretariaat@royalten.nl.

Start 12:15 uur
Kinderen t/m 12 jaar kunnen deelnemen
aan de Kidsrun.

5 kilometer Run Start 13:00 uur
Het parcours loopt voor een gedeelte door
het Haagse Bos.
10 kilometer Run Start 14:30 uur
Het parcours loop langs Paleis Huis ten
Bosch en voor een groot gedeelte door het
Haagse Bos.

Iedere vrijwilliger ontvangt een Royal Ten
runnersshirt, een lunchpakket en natuurlijk
het respect en de dankbaarheid van de circa
5.000 lopers zelf.

Speciaal voor scholen is er de Scholenloop
(5/10 km) en voor bedrijven de Business
Run (5/10 km). Daarnaast wordt er op de
10 km wedstrijdloop ook gestreden om het
Haags Kampioenschap!
Inschrijven online via www.royalten.nl
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ACHTEROP

Geef de pen door

THE HAGUE ROAD RUNNERS

Veel hardlopers kennen alleen de HRR-leden uit hun eigen loopgroep. Met deze rubriek
laat de Hot Road Review je kennismaken met een andere loper. In dit nummer: wie is
Carolien Smit?

D

e redactie ontmoet Carolien op een
regenachtige vrijdagochtend. Zij heeft het
interview goed voorbereid: uit haar tas komt
een schrift waarin zij haar hardloopwedstrijden
met tijden en jaargang heeft genoteerd. We
starten het gesprek dus meteen met haar
loopervaringen.
Eigen koers
Al snel blijkt dat Carolien niet alleen in het
leven maar ook wat betreft de keuze van
wedstrijden haar eigen pad kiest. Wat dacht je

van de Berenloop op Terschelling, de Koning
van Spanje Trail, of de Beach Challenge in
Kijkduin? 'Ik hou niet zo van asfalt. Ik wil lopen
in de natuur, op zachte ondergrond en met
afwisseling. Zo heb ik onlangs meegedaan
met de Beach Challenge. 5 km lopen, 14 km
fietsen en 500 m zwemmen in zee. Ik vond het
fantastisch. En dan de Meijendelloop. Alleen
al de weg er naar toe: in het donker op de
Leeftijd:
Werk:
PR:
Houdt van:

Werk
'Ik ben van oorsprong onderwijzeres. Heb
jarenlang op diverse (speciale) basisscholen in
Den Haag gewerkt. Sinds een paar jaar ben ik
adviseur passend onderwijs. Als er zorgvragen
zijn in het onderwijs dan komen die bij ons
terecht. Dan kun je denken aan leer- en/of
gedragsvragen, thuiszitters, zieke kinderen of
kinderen met problemen thuis. Wij proberen
een passende oplossing te vinden, zodat het
kind weer in zijn krachten komt en zich weer
verder kan ontwikkelen. Dit doe ik binnen
een nieuwe stichting met
nieuwe collega's. Ik heb het
enorm naar mijn zin en kan de
expertise die ik de afgelopen
jaren heb opgebouwd prima
in deze functie toepassen.'
Privé
'Ik ben getrouwd en trotse
moeder van twee dochters
van 24 en 20 jaar. Mijn jongste
dochter loopt ook graag.
Soms lopen we samen een
wedstrijd, je kunt mij niet
trotser maken! Ik kom uit
een sportieve familie en dat
draag je ook weer over op je
eigen gezin. We zijn dol op
wandelen. We gaan regelmatig in de Alpen of in de
Pyreneeën wandelen. Rugzak
op en tent mee, soms met de
kinderen. Fietsen is ook favoriet. Van huis uit
door Nederland, we proberen wel altijd weg
te blijven van de drukte. Mijn man werkt net
als ik in het onderwijs, dus we zijn wel aan de
schoolvakanties gebonden. Ik geloof heel erg
in goed voor jezelf zorgen. Ik doe aan 'Tacoyo',
dat staat voor training, ademhaling, conditie,
ontspanning, yoga, en omgaan met stress. Ik
doe dat al 15 jaar en kom als herboren thuis.

57 jaar
Adviseur passend onderwijs
Marathon binnen vier uur
in de bergen wandelen en fietsen met gezin

fiets en dan een flesje water langs de route
klaarleggen voor de laatste 5 km van de loop.
Geweldig!
Ik ben begin 2010 bij de club gekomen via
de ZOT (huidige CPC-runners). Ik liep zelf wel
maar vond het toch heel plezierig om in een
groep te lopen. Daarbij speelde het voorkomen
van blessures voor mij ook een rol. Trainen
doe ik bij Eric Walther en de trailgroep. Dat is
eigenlijk heel groepsdoorbrekend. Veel lopers
blijven bij dezelfde trainer en groep lopen. In
de trailgroep zitten lopers die ook bij andere
groepen trainen.'

Ik beschouw het als een groot geluk dat ik
dit allemaal kan doen. Ik waardeer het des te
meer; mijn jongere broer is 13 jaar geleden
tijdens een trailrun op het eiland Réunion
verongelukt. Ik heb mij lang afgevraagd wat
dat mij als sporter doet. Volg ik mijn eigen
spoor of loopt hij voortdurend met mij mee?
Ik ben mijn eigen pad blijven volgen, en ja hij
loopt met mij mee, met veel plezier.' (oig)

Groenendaal 11
2244 BK Wassenaar
070-328 1025
www.hagueroadrunners.nl
www.facebook.com/hrrdenhaag
Twitter:
@hagueroadrunner
Google+: Hague Roadrunner
LinkedIn: The Hague Road Runners

BESTUUR
Marcel Kamsteeg (voorzitter) 06-4675 3566
Gijsbert van Lomwel (penningmeester)
Paul Slijpen (secretaris)
Ewout Schiferli, Hellen den Dulk en
Jos de Graaf (algemeen bestuursleden)

TECHNISCHE COMMISIE
Eric Walther (voorzitter)

06-3038 0768

TRAINERSCORPS
Jan Baelde, Ton Bakhuis, Carla van Beelen,
Albert Beekhuizen, Ronneke Borsboom,
Robert Ficker, Barbara van Gessel, Jos de
Graaf, Annie van Heiningen, Marc Hornung,
Ben van Kan, Peter Kempkes, Eric Kerklaan,
Pierre van Leeuwen, Izaak Luteijn, Marty
Messerschmidt, Wim Moolhuysen, Frans
Perdijk, Selma Potter, Ed Reinicke, Cees
Rip, Terry Roel, Marlene du Toit, Kiek de
Vreught, Eric Walther, Ed Zijl.

PARAMEDISCH CORPS
Fysiotherapeut:
Dannis van den Berg
Masseurs:
Ton Bakhuis
Josien van Gorkum
Peter Hoek
Trudy de Lange
Marianne van der Werff
Diëtiste:
Henriëtte Waalewijn
Vertrouwenspersoon:
Caroline van Enst

06-5111 0224
06-5259 9867
06-4032 1275
06-3466 9236
06-4215 0679
06-4787 4800
06-4450 2504
06-2386 8104

LEDENADMINISTRATIE
Willem van Prooijen
06-5327 9426
E: ledenadministratie@hagueroadrunners.nl
Aanmelden: via website of tijdens
trainingen bij trainers Ben van Kan, Ed Zijl of
Izaak Luteijn.
Afmelding vóór 1 november bij de ledenadministrateur. Contributiebetalingen op
bankrekening: NL71 INGB 0002 6360 75
t.n.v. HRR inzake CONTRIBUTIE.

CLUB VAN 100
Margriet Hoekstra (voorzitter) 070-347 3290
Bankrekening: NL34 RABO 0140 1582 35
t.n.v. Club van Honderd

BARCOMMISSIE
Jan Willem Six (voorzitter)

06-2517 7102

MEDIACOMMISSIE
Ondine Gort (voorzitter)
06-8173 8411
Peter Wisse (webmaster)
06-1311 1574
E: webmaster@hagueroadrunners.nl

VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
Vacature (voorzitter)

Carolien geeft de pen door aan Dave Boselie
uit de groep van Ton Bakhuis.

CLUBKLEDING
Ed Zijl

06-2309 5534

