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INHOUD

Van de redactie

Uitdaging

E

n dan is de zomervakantie voorbij en
komt het gewone leven weer op gang.
Voor het nieuwe bestuur liggen er veel
uitdagingen. De eerste algemene ledenvergadering komt eraan op 10 oktober. Een
beleidsplan en de verbouwing c.q. uitbreiding van het clubgebouw staan hoog op de
agenda. Lees hierover in het interview over
de eerste ervaringen van het nieuwe
bestuur.
Onze redacteur trainde mee met de snelste
lopers van onze club: de groep van Appie
Beekhuizen. Zij kon het maar net bijhouden… Zeven leden van de groep lopen de
5 km onder de 17 minuten. De groep staat
overigens open voor iedereen die het tempo
bij kan houden. Je hoeft niet per se tot de
clubselectie te horen om mee te trainen.
We hebben weer mooie reportages: een
hardloopvierdaagse over de Veluwe, een
midzomernachtwandeling langs de kust en
we maken kennis met een andere sportclub
in ‘een rondje langs de buren’.
Tot slot nieuws uit de mediacommissie.
De beide webmasters werken hard aan een
vernieuwde website. Begin oktober hopen
we die te kunnen lanceren met een strakke
en eigentijdse vormgeving. Daarnaast kijken
we nog eens met een kritische blik naar
de inhoud, wat kan eraf, wat moet erbij?
We zijn ook bezig om ons archief te digitaliseren. Het archief zal voor leden via een
knop op de HRR-website toegankelijk zijn.
Een belangrijke stap in de geschiedschrijving
van onze club.
Dan ander nieuws: onze eindredacteur Thea
van der Geest en ondergetekende hebben
bijna tegelijkertijd een nieuw huis gekocht.
Dat betekent de komende maanden veel
werk aan de winkel, dan is er helaas geen
tijd meer voor redactiewerk. Wij geven dan
ook graag het stokje door aan een nieuwe
eindredacteur. Er staat een mooi format
klaar voor het blad, nieuwsbrief, brochure
en website. Wie durft de uitdaging aan en
neemt het stokje over?
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Grüß Gott, buon giorno
Het is vakantietijd. Mijn ‘vakantie’ zit er inmiddels op, alhoewel ik als onderwijsman
nog niet hoef te werken. In de afgelopen weken heb ik het rondje München, Salzburg,
Venetië, Pesina (Gardameer), Seefeld in Tirol en weer München gemaakt.

I

k heb mijn talen weer kunnen bijspijkeren.
Kunst, cultuur, activiteiten en rust in één
vakantie. Dit jaar, het is bijna vloeken in de
kerk, heb ik geen hardloopschoenen meegenomen! Vorig jaar wel gedaan. Voor een deel
waren we toen in dezelfde regio op vakantie
en hadden we bijna drie weken lang 35 graden
Celsius achter ons aan zitten. Van hardlopen
is toen dus niets terecht gekomen. Het gebied
en de temperaturen voor dit jaar waren ook
niet uitnodigend om dit keer wel de schoenen
mee te nemen. Dat wordt dus weer rustig
opbouwen bij terugkomst.

Mijn voornemen was om de wereld de wereld
te laten, geen nieuws te volgen, geen mails
te lezen, geen kranten te kopen. Kortom, drie
weken leven alsof er geen nieuws is. Dat bleek
niet mogelijk. De wereld werd in juli geconfronteerd met veel ellende. De aanslagen in
Nice, München, Kabul en Ansbach. De couppoging in Turkije met alle gevolgen. Probeer
dit maar eens te negeren! Juli zou juist een
maand moeten zijn om te ontspannen, een
maand waarin culturen samenkomen, waar je
een kans krijgt om je medemens in een ander
land te leren kennen en van te leren. Ik heb
het gedaan, maar de maand heeft toch een
vervelende bijsmaak gekregen.
Paul Slijpen heeft in de nieuwsbrieven aangegeven dat we meer gebruik willen maken van
de kennis en de kunde van de leden. Zaken
als het beleidsplan, het clubgebouw, evenementen en vrijwilligers zullen onze aandacht
krijgen. De diverse commissies zullen nauw
betrokken worden bij het opmaken van het
nieuwe beleidsplan. Het bestuur heeft niet alle
kennis in huis en we willen dan ook graag een
beroep doen op de aanwezige kennis en het
enthousiasme bij de leden. Het zou toch mooi
zijn als er meer evenementen georganiseerd
worden voor en door Road Runners? Hier
heb je natuurlijk vrijwilligers voor nodig. Voor
velen klinkt het woord vrijwilliger meteen als
een belasting waar je moeilijk vanaf komt.
Misschien wordt het tijd voor een nieuw
begrip: projectmedewerker. Je zet je in voor
een activiteit met een begin- en einddatum.
We gaan ook kijken of we als vereniging iets

meer kunnen betekenen in maatschappelijke
zin. We doen het heel goed als club. Een
onderzoek dat een tijdje geleden is gedaan,
liet zien dat we op vele punten ver boven het
gemiddelde scoren. Behalve op het gebied

van maatschappelijke betrokkenheid. Bij de
laatste Molenloop zag ik een mooi voorbeeld.
Er deden een aantal slechtziende of blinde
hardlopers mee. Zij werden begeleid door een
buddy. Dat zou toch iets moois zijn? Het is voor
ons zo’n kleine moeite en je maakt er mensen
blij mee. Als iemand daar meer informatie over
heeft, hoor ik het graag.
Marcel Kamsteeg, voorzitter
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INTERVIEW

Een nieuwe smaak
Het bestuur is ingewerkt en stoomt zich klaar voor de eerste algemene ledenvergadering. De Hot Road Review vraagt waar ze mee bezig zijn en wat we kunnen verwachten.
‘Vooral kleine dingetjes vragen veel tijd.’

H

et is vrijdagavond. Op het terras van de
club zitten voorzitter Marcel Kamsteeg,
secretaris Paul Slijpen en algemeen bestuursleden Jos de Graaf en Hellen den Dulk bij elkaar
om zich te laten interviewen en te fotograferen
voor het clubblad. De andere twee leden van
het bestuur zijn nog op vakantie. ‘Maar zodra
we weer voltallig zijn gaan we in overleg. Er is
veel te veel te doen,’ zegt Marcel.
Er wordt koffie gehaald en dan steken de
bestuursleden van wal. Het is een verhaal over
verwachtingen, koerswijzigingen en plannen.
Jullie hebben het stokje van het vorige
bestuur overgenomen. Hoe ging dat?
Paul: Het oude bestuur had de overdracht
goed voorbereid.
Marcel: Ja, maar ik was heel benieuwd hoe de
sfeer bij die overdracht zou zijn. Het aftreden

ik had gedacht.
Marcel: Ook kleine dingetjes vragen veel tijd.
Bijvoorbeeld het zoeken van een voorzitter
voor de tuincommissie (die nog niet gevonden
is, red.). Met zulke zaken hield ik me als loper
nooit bezig. De tuin ziet er altijd prachtig uit.
Verder dacht je daar niet over na.
Hellen: Mijn verwachting was dat de leden
van het nieuwe bestuur wel een leuk team
vormden. Dat bleek ook zo.
Paul: Ook ik had het gevoel dat het wel goed
zou komen. Dat was wel even spannend. Ik
kende sommige bestuursleden helemaal niet.
Dan praat je met elkaar en hoop je dat het een
beetje klikt. Dat blijkt het geval te zijn.
En hoe gaan jullie nu te werk?
Jos: Het vorige bestuur heeft zaken bevroren
tot het nieuwe bestuur was aangetreden.

doen. De normale structuur komt nu pas op
gang.
Marcel: Dat kostte inderdaad meer tijd dan we
hadden gedacht.
Hoeveel tijd zit er in het besturen van deze
club met 800 leden?
Paul: Ik vergelijk onze club met een dorp: er
gebeurt altijd wel wat. De tijd die ik erin steek
wisselt sterk. In de zomer is het komkommertijd. Maar deze maand komt de regelmaat
er weer in. Dan hebben we elke week wel
ergens overleg over. Ook moeten we de

‘We laten ons voeden
van onderaf’
algemene ledenvergadering op 10 oktober
goed voorbereiden.
Marcel: We moeten ook een beleidsplan
opstellen en overleggen tussendoor met de
verschillende commissies. We luisteren naar
wat de commissie doen en willen. We laten
ons voeden van onderaf.

foto: Frans Martens

Zijn ze thuis blij dat je zoveel weg bent?
Hellen: geen enkel probleem.
Marcel: Ik heb in andere besturen gezeten en
ben eerder voorzitter geweest. Mijn kinderen
(van 13 en 16 jaar: redactie) vinden het alleen
maar leuk. Ze zeggen tegen iedereen die het
horen wil dat ik de baas van de HRR ben.

Vlnr: Paul Slijpen, Jos de Graaf, Marcel Kamsteeg en Hellen den Dulk

van het vorige bestuur had een bepaalde smaak
achtergelaten. Ik vroeg me af hoe de interactie
zou zijn. Dat was voor mij wel een moment van
spanning. Ik vroeg me af hoe we dit tot een
goed einde konden brengen. Maar de nervositeit was nergens voor nodig. De overdracht van
de lopende zaken ging in een prettige sfeer. Er
was geen enkel negatief gevoel.
Jos: We zijn uitgebreid geïnformeerd. Op vijf
A4-tjes stond, op alfabet, alles wat we moeten
weten. Waar je wat kan vinden. Bij wie je
terecht kan.
Wat waren de verwachtingen en kloppen die
met de werkelijkheid?
Paul: Je weet wel dat je als bestuur veel krijgt
te doen, maar als je met je neus op de feiten
wordt gedrukt is dat toch anders. Er loopt veel
meer dan je denkt. Het was omvangrijker dan

Daardoor hebben veel zaken een half jaar stil
gelegen. Wij moesten ons vervolgens eerst
inwerken. Alles bij elkaar is dat best lang.
Marcel: Ik ben iemand van flink de stoom erop
zetten. Van doen. Ik wil aan het werk en snel
de klus klaren. Maar dat gaat niet binnen een
club van vrijwilligers. Niet iedereen heeft direct
tijd. Het vraagt een andere aanpak.
Moest je wennen?
Jos: Ja, vanaf nul wordt je aangesproken
als bestuur met het idee: als ik het tegen
jou zeg dan wordt het wel geregeld. Dan
roept iemand: hé Jos, het wc-papier in het
damestoilet is op. Dat was even wennen.
Paul: In het begin waren er veel kleine dingen
die geregeld moesten worden. Ik ben ‘gelukkig’
klaar met werken en kan hier af en toe om
acht uur zijn bijvoorbeeld om de deur open te

Waarom ben je bestuurder van de club
geworden?
Paul: Ik ben naar voren geduwd. Letterlijk.
Tijdens de laatste bestuursvergadering werd
een oproep gedaan. HRR-leden om mij heen
zeiden dat het wel iets voor mij zou zijn. Zelf
had ik nooit dat idee gehad.
Jos: Het bleek moeilijk om mensen te vinden.
Langzaam is het idee naar boven gekomen om
het zelf op te pakken.
Paul: In de commissie die een nieuw bestuur
moest zoeken heb ik Jos beter leren kennen en
ik zei tegen hem: als jij in het bestuur gaat, doe
ik dat ook.
Marcel: Op het moment dat het vorige bestuur
aftrad, proefde ik wel dat je niet aan de zijkant
kan blijven kijken. Dan moet je er ook iets mee
doen. Wel hing mijn keus af van wie er nog
meer in het bestuur zou zitten.
Hellen: Tijdens de eerste verkennende
gesprekken dacht ik al: dit wordt een leuk
bestuur. Met z’n zessen hebben we hart voor
de vereniging.
Marcel: We hebben dezelfde visie. De neuzen
staan dezelfde kant op. Als dat niet het geval
was geweest dan was ik er niet aan begonnen.
Dezelfde visie? Hoe gaan jullie de zaken
aanpakken?
Marcel: We hebben geen waslijst van doelen
samengesteld, maar een aantal speerpunten
genoemd die als rode draad dienen. Saamhorigheid. Betrokkenheid. Transparantie. We
willen dat leden betrokken zijn bij het reilen en
zeilen van de club. Wat de leden aandragen,
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Gezocht
• Voorzitter tuincommissie
• Meerdere mensen voor het wedstrijdcommissariaat (ter vervanging van Izaak
Luteijn
• Schrijvers die drie keer per jaar een
verhaal willen leveren voor het clubblad
• Eindredacteur Hot Road Review en/of
voorzitter mediacommissie
proberen te faciliteren. We willen geen
torentjesbeleid.
Jos: Wij gaan niet zelf in de commissies zitten.
In de bestuurs- en commissieoverleggen (BCO)
vragen we aan de commissies wat ze aan
het doen zijn en wat ze nodig hebben. Het
uitgangspunt is dat de commissies het bestuur
voeden in plaats van andersom.
Hellen: Zo weten wij wat er speelt en waar het
naartoe gaat.
Paul: En weten wíj hoe we dat kunnen
ondersteunen.
Hoe gaat de toekomst van de club eruit zien
met jullie aan het roer?
Paul: We hebben gezegd dat het beleidsplan
vanuit het BCO moet komen.
Marcel: Het beleidsplan wordt geen uitgebreid
stuk, maar een plan met speerpunten. Het
moet realistisch zijn. Het wordt vooral gevuld
met wat er nu speelt. We gaan niet bedenken
hoe het moet over acht of tien jaar.
Jos: Uiteraard geldt dat niet voor de uitbreiding van het gebouw. Daar moeten we wel
kijken naar de lange termijn.
Hoe staat het daarmee? En met andere
belangrijke thema’s van de club, zoals
uitbreiding van het aantal leden?
Paul: Voor de uitbreiding van het clubgebouw
liggen concrete ideeën klaar van het vorige
bestuur. Op de algemene ledenvergadering van
10 oktober willen we uitleggen hoe we met
dit project verder willen gaan. Het zal geen
voorstel zijn van hoe het gaat worden, maar
meer een procesmatig plan. Het is ingewikkeld,
omdat leden verschillend denken over wat
er moet gebeuren en omdat er veel externe
betrokkenen zijn.
Jos: Daarom moeten we de leden eerst goed

‘Ik vergelijk onze club met
een dorp: er gebeurt
altijd wel wat’
informeren. Dan heb ik het over termijnen van
huurcontracten en over de financiële gevolgen.
Maar wat er ook gebeurt: met het aanpakken van de kleedkamers kan niet lang meer
worden gewacht.
Paul: We gaan de enquête uitzetten die het
vorige bestuur heeft gemaakt. Daarmee hopen
we de richting van de leden in kaart te krijgen.

INTERVIEW
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Marcel: Een ander onderwerp is de clubkleding. Misschien moeten we dat eens stroomlijnen. Dit is niet het belangrijkste wat er speelt,
maar we moeten daar wel wat mee.
Jos: Een ander belangrijk thema is de verjonging van de club.
Marcel: Het is geen vereiste dat de club groter
wordt, maar wel dat er een verjongingsslag
wordt gemaakt.
Paul: De vraag is of je jongere leden trekt met
de activiteiten die we nu als club aanbieden.

Hellen: Door het enthousiasme van de eigen
leden haken vele andere aan. Op de roséavond speelde iemand gitaar. Iemand anders
nam ijsblokjes mee. Anderen hadden de tent
versierd met ballonnen. Heel gezellig.
Marcel: We willen niet dat mensen zich ver-

Gaat daar dan wat in veranderen?
Marcel: Wat ik kan zeggen is dat we enthousiast ideeën van clubleden willen ondersteunen
en faciliteren. We bieden alle gelegenheid.
We organiseren evenementen als time-trials,
de Hot Road Race en 1 van de 4-wedstrijden.
De Royal Ten heeft sterke banden met de club,
maar er is natuurlijk veel meer te bieden.
Zo kwamen leden met het idee om een midzomernachtwandeling te organiseren en een
rosé-avond.

plicht voelen om als vaste vrijwilliger mee te
draaien. Maar vaak zien we dat ze best willen
helpen op projectmatige basis. Dat gebeurde
bijvoorbeeld bij de Hot Road Race. De technische commissie had er de tijd niet meer voor.
Nu gaan Frans Perdijk en Jos de Graaf met hun
trainingsgroepen de Hot Road Race organiseren. Volgend jaar worden er twee andere
trainingsgroepen gevraagd. Zo kan het ook.
Onze club valt of staat namelijk met bijdragen
van de leden. (tvdg)

‘Meestal zien we dat
mensen best even
willen helpen’
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Looptraining van Albert Beekhuizen

’Als je echt hard wilt’
Trainen met de snelsten van de club. Zeven lopers van de groep lopen onder de 17
minuten op de 5 kilometer. Albert Beekhuizen: ‘Ik heb van het begin af aan gezegd dat
ik de groep snel kan krijgen.’

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 Albert
Beekhuizen

Foto's: Frans Martens

Er zit weer groei in de snelle wedstrijdgroep

18.45 uur
Trainer Albert Beekhuizen (Appie) geeft
instructies aan zijn groep. ‘Jullie lopen 15
minuten in. Neem de lange ronde en ik zie
jullie bij de waterpomp. Elf van de zeventien
jongens uit de groep en één van de twee
meisjes lopen het hek uit. Ze dragen bijna
allemaal het lichtblauwe T-shirt met de oude
naam ‘Racingteam’ op de rug.
Appie rent in rustig tempo rechtstreeks naar
de pomp. ‘Ik heb vanochtend al getraind.’
Het is de warmste zomerdag sinds jaren.
De training is aangepast. ‘We zitten in de
rustweek, dus we houden het kort vandaag:
loopscholing en 4 x 4 minuten. We zijn om
acht uur weer op de club.’

heeft flink wat nieuwe hardlopers aangetrokken. Dat ging via mond-tot-mondreclame, via
de scouting, de vroegere ZOT of gewoon uit
andere groepen. Appie’s wedstrijdgroep is
open voor iedereen die met het tempo mee
kan. ‘Het is een misvatting dat je per se bij de
clubselectie moet horen.’ Niet iedereen loopt
de clubselectietijden in Appie’s groep en niet
alle clubselectieleden lopen in de groep van
Appie.

‘Er zit weer groei in de snelle wedstrijdgroep.
Ze zwepen elkaar op. Het is een goede groep.
De meesten kennen elkaar al heel lang. Looptijden schuiven steeds meer in elkaar.’
Appie heeft vanaf het begin tegen de oudvoorzitter gezegd: ‘Geef me de tijd om de
groep snel te krijgen’.

‘Als je echt hard wil lopen dan
is dit de groep die je zoekt.’

Appie is trainer sinds 2010. Hij nam de oude
garde van het vroegere Racingteam over en

19.02 uur
De groep staat al bij de pomp. Een paar
drinken van het duinwater. Anderen plassen
in de sloot erachter. Daar wordt lacherig een
opmerking over gemaakt: ‘Hé joh, we moeten

ons wel gedragen vandaag!’ Op de vraag wat
de groep kenmerkt wordt gevat gereageerd:
‘Dat de gemiddelde leeftijd onder de 65 ligt.’
‘We zijn scherp, hebben humor, zeiken elkaar
af, maar we respecteren iedereen,’ zegt
iemand.

Appie was zelf een van de snelste lopers van
de HRR: 15:23 op de 5, 31:16 op de 10, 1:08
op de halve marathon en 2:31 op de hele. Hij
werd getraind door Roché Silvius. Hij trainde
elke dag en liep als postbode 180 portieken op
en af. Hij woog toen 58 kilo. Na zijn hoogtijdagen veranderde hij van baan, ging chauffeuren,
minderde zijn trainingen, brak zijn enkel en
in no time zaten er 23 kilo bij. Nu pakt hij zijn
trainingsschema weer op naast het trainen van
de groep - ‘Je kunt als trainer niet meetrainen’
– en is al weer wat pondjes verloren.
De jongens en twee dames van de groep
hebben een schema van zeven dagen in de
week. Appie werkt via de Verheulmethode:
‘Ze lopen zelf de tempo’s van 200, 400 en
1000 meters op ritme. Op de club zorg ik voor
heuveltraining, nemen we trappen, doen we
vaartspel in de duinen om de afwisseling erin
te houden. De trainingen zijn opgebouwd uit
blokken van drie weken.’
19.04 uur
De looptraining wordt achter elkaar uitgevoerd. ‘Met deze oefeningen gaat de spanning
van de benen. Daarna zetten we weer druk op
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de spieren,’ legt Appie uit. En: ‘Niet sprinten
maar hoog blijven.’
De oefeningen worden ogenschijnlijk met
gemak uitgevoerd. Het zwaaibeen gaat hoog
naar achter. Stof van het zandpad dwarrelt
weer neer als na de loopscholing water wordt
gedronken.
19.26 uur
De eerste vier minuten gaan in. Alle lopers
hebben hun hardloophorloges ingedrukt. Eddy,
een van de snellere lopers, krijgt aanwijzingen
over het parcours en gaat voorop. De anderen
volgen hem op de voet. ‘Normaal ontstaat
er een lint, maar vandaag blijft iedereen bij
elkaar. Ze houden zich in,’ observeert de
trainer. De groep komt er alweer aan. Appie
roept dat ze de vier minuten moeten volmaken
en nog een rondje rechts, rechts moeten.
Een renner roept in het voorbijgaan: ‘Genoeg
vliegen hier, ik heb al heel wat eiwitten
binnen’, en loopt spugend door.
19.48 uur
De groep is prestatiegedreven. Dat vertelt een
van de lopers als de 4 x 4 met 2 minuten pauze
erop zitten. ‘We reizen niet naar Frankrijk om
60 kilometer te hollen, maar komen wel naar
de club. Voor de gezelligheid en omdat we met
het schema en de methode iets opbouwen.
We hoeven nergens aan te denken, we weten
wat ons te wachten staat. Als je echt hard wil
lopen dan is dit de groep die je zoekt.’
19.55 uur
Het is nog een kwestie van uitlopen en terug
naar de club voor de nazit. Dit keer niet naast
de bar, maar buiten op het terras.
Appie: ‘Drie jongens van de HRR-selectie
worden gezien als de top van onze club. Maar
ik zie veel meer vooruitgang. Iedereen in deze
groep schiet omhoog. Zeven van mijn jongens
lopen al onder de 17! (tvdg)

Albert Beekhuizen

Luisteren naar de trainer

REPORTAGE
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SPORT EN GEZONDHEID

Yoga voor hardlopers

Stoppen van gedachten
‘Of je nou een fanatieke wedstrijdsporter bent
of een gezellige recreant, het doel bij een loopwedstrijd is natuurlijk finishen. Na het sporten
voelt je geest helder en vredig. Je geest is
meer aanwezig. Bij yoga train je bewust op het
leegmaken van je hoofd door je lichaam en
geest te leren beheersen. Het doel van yoga is
geen opgeblazen finishboog, maar het stoppen
van de stroom van je gedachten en jezelf als
sporter in hart en nieren te ontdekken.’

Jezelf als sporter in hart en nieren ontdekken. Volgens yogadocente Jolien de Klein
kan dat met yoga. ‘Yoga is een techniek om mentaal en fysiek in balans te komen. Dat
vraagt hard werken, net als bij hardlopen.’
Tekst: Jolien de Klein, groep Ed Zijl

Foto: fotografe Sylvia Visser

Challenge108:
zonnegroeten voor Nepal

‘W

e hebben onszelf getraind om heel
lang op een bureaustoel te zitten. Of
op een fiets. Of achter de tv. Of onderuit op
de bank. In principe oefen je dan heel lang
dezelfde houding. Een verkeerde houding kan
voor problemen zorgen, zoals rugklachten.
Daarom train je met yoga je kracht, uithoudingsvermogen en stabiliteit, om het sporten
langer vol te houden, uiteraard mèt plezier!’
Naar jezelf luisteren
‘Met meer flexibiliteit vergroot je je bewegingsvrijheid. Tijdens de yogahoudingen leer
je goed naar je lichaam en geest te luisteren,
doordat je langere tijd in één positie staat.
Alhoewel je luistert naar een sporthorloge,
een inspanningstest of een trainer om beter te
lopen en niet geblesseerd te raken, weet je van
binnen dat het belangrijkste is om naar jezelf
te luisteren.’
Mediteren tijdens hardlopen
‘Stel dat je tot jezelf wilt komen door een
uurtje te sporten, maar je bent geblesseerd,
dan kun je niet je hoofd leeg maken! Bij yoga
werk je volgens hetzelfde principe: je zorgt dat
je lichamelijk en mentaal fit bent. Door yogahoudingen zorg je voor een goede conditie
van lichaam èn geest, je vergroot je energie
met de ademhalingsoefeningen, je past
oefeningen toe om te ontspannen en je traint
mentale focus. Dan ben je in goede conditie
om lange tijd te mediteren, onder een boom of
tijdens het hardlopen.
Yoga is een techniek om mentaal en fysiek

in balans te komen en jezelf op te laden. Dit
vraagt hard werken, net als bij hardlopen.’
Ademhalingsoefeningen
‘Als sporter kun je aan de hand van je ademhaling de intensiteit van je training bepalen, zo
kun je hardlopen op “praattempo” waarbij je
nog voldoende lucht heb om te kletsen tijdens
het lopen. In yoga heten ademhalingsoefeningen pranayama. Prana betekent adem, maar
ook levenskracht. Ayama betekent vergroten.
Bij ademhalingsoefeningen vergroot je naast
de opname van zuurstof ook je energie of
levenskracht.’

Zaterdag 2 juli organiseerde roadrunner
en yogadocente Jolien de Klein1 samen
met triatlete en blogger Rina Zijgers2 het
evenement Challenge108. Met twintig
sportievelingen (waaronder HRR-loopsters
Marjolein van der Donck, Renee Spiller
en Marieke Schreuder) hebben ze in een
dik uur 108 zonnegroeten gedaan op het
strand van Scheveningen. Hiermee doneerden zij zonne-energielampen aan Nepal.
Via Stichting WakaWaka, producent van
lampen en opladers op zonne-energie, is
de donatie aan Katja Staartjes gegeven
voor de wederopbouw van een dokterspost. Katja Staartjes is bergbeklimster
en de eerste Nederlandse vrouw die de
Mount Everest beklom. Zij heeft Nepal vele
malen bezocht en was er ook toen het land
op 25 april 2015 getroffen werd door een
zware aardbeving. Sindsdien zet ze zich in
voor de wederopbouw.
Ter voorbereiding op de 108 zonnegroeten
kregen sporters een gratis online yogacursus met uitleg, oefeningen en video’s. De
hele cursus is na te lezen op de website
www.challenge108.nl.
1 Jolien de Klein is yoga docente. In Nepal bestudeerde ze de teksten van Patanjali bij haar goeroe
dr. Chintamani. Ze geeft les in haar eigen yogastudio
(www.runningbuddha.nl).
2 Rina Zijgers blogt onder andere over (duur)sport,
voeding en reizen. Ze is mental coach en begeleidt
sporters. Zie www.smilesaroundtheglobe.com.
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Binnenmens
Columnist Jeroen van Els (groep Pierre van Leeuwen)

I

k moet bekennen dat ik de televisiereclames
en advertenties van outdoorwinkel Bever in
stilte waardeer. Een aanvallige leus: niemand
is een binnenmens! Om het ultieme buitengevoel te bekrachtigen, zie je in bushokjes
portretten hangen van bezwete sporters, kort
nadat zij stevig hebben afgezien. Een gezonde
kleur in het gezicht, overal moddervlekken,
klaar voor een warme douche. Je krijgt zin om
direct op pad te gaan. Lekker door weer en
wind hardlopen of fietsen in de natuur.
Bever is met deze reclamecampagne duidelijk
niet over één nacht ijs gegaan, zo ondervond
ik na weinig zoekwerk. Op de website van
de winkel is wetenschappelijk onderzoek te
downloaden waarin antwoord wordt gegeven
op de meest voorkomende vragen.
Wat blijkt?
Buiten zijn heeft (waarschijnlijk) een positieve
invloed op onze gezondheid. We worden er

ook gelukkiger van. Van de Nederlanders
meent 92 procent dat buiten zijn gezond is.
Slim van Bever om daar zo op in te spelen. Ze
verkopen er vast veel kekke outfits mee.
Eind juli liep ik in de Zwitserse Alpen de Swissalpine K78. Na bijna twaalf uur hardlopen en
sjokken, 78 kilometer en 5000 hoogtemeters
kwam ik uitgeput over de finish in Davos. Tien
seconden later lachte ik uiterst moeizaam naar
de camera. Een glimlach kon je het niet eens
noemen. Scheel van de moeheid; zeg maar
gerust naar de klote.
Het kwartje viel die avond.
Geïnspireerd door de Bever-reclame stuurde
ik naar ouders en vrienden deze authentieke
̕Ik ben geen binnenmens̕-foto. Duidelijk een
buitenmens, misschien zelfs een Bever-held
in wording. Wanneer ben je eigenlijk genoeg
buitenmens om op een poster van Bever te
mogen?
Vóórdat ik begon aan de Swissalpine K78,
bezocht ik diezelfde winkel. Enthousiast
vroeg ik aan het meisje achter de kassa of
ze doorgaans veel reacties krijgen op de
buitenmensen-campagne. Knap chagrijnig en
best wel gehaast keek ze me aan. Ze wist niet
goed welke reclame ik bedoelde en ik was de
eerste die erover begon. En of ik mijn tas met
spullen wilde oppakken, want de volgende
klant stond te wachten. Ongezellig type.
Volgens wetenschappelijk was ze vast minder
gezond en gelukkig dan haar collega's. Heel
duidelijk een binnenmens.

Nico Kruijskamp
overleden
Ons bereikte het droeve bericht dat Nico
Kruijskamp op 20 juli jl. is overleden.
Nico heeft jaren met de CPC Runners
meegelopen. De laatste jaren was hij lid
van de Atletiekvereniging De Koplopers.
Nico was ook bekend als kantinebeheerder van Sparta Zuiderpark. Hij was naast
hardloper een enthousiaste wandelaar.
Nico is 65 jaar geworden.
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Midzomernachtwandeling
Wandelen even na de kortste nacht van het jaar. Op 25 juni om 23.30 uur startten achttien nachtbrakers.
‘Echt donker was het nooit’.
Tekst: Paul Slijpen (secretaris bestuur)
ij waren een gezelschap van onervaren
wandelaars tot en met een 4-daagse
routinier, afkomstig uit diverse trainingsgroepen en aangevuld met enkele gastlopers.
Het initiatief voor dit clubevenement was
genomen door trainster Carla van Beelen; bij
de organisatie was ook Barbara van Gessel
betrokken. Alles liep dan ook gesmeerd. We
kregen zelfs een overlevingspakket mee met
een eierkoek, een Snelle Jelle en een banaan.
De route ging over wandelpaden en het strand.
Helder weer
We liepen van ons clubgebouw via Scheveningen, naar de Wassenaarse slag en vervolgens
door de zandvlakte ten noorden van Duinoord,
de Ganzenhoek en het Meijendelse 'schildersduintje' weer terug naar het clubgebouw. Het
was een heldere avond, zo helder dat je op
het strand terugkijkend Scheveningen en de
Maasvlakte kon zien en vóór je de lichtjes
van de Wassenaarse strandtenten en nog
verder de lichtstroken van Katwijk, Noordwijk,
Zandvoort en zelfs de Hoogovens. Op zee
waren veel boten en de rode lichtjes van het
windmolenpark voor de Katwijkse kust te zien.
Natte voeten voor sandaallopers
Op het strand waren er meer muien dan ik ooit
had gezien. Omdat je daarop in het duister
niet kunt anticiperen, moesten we regelmatig
over vochtige plekken lopen en over geulen
met dieper water springen. Omdat ik mijn
bergschoenen aan had, kon ik mijn voeten net
droog houden maar de sandaallopers lukte dat
uiteraard niet.
Fluitconcert
We hebben ook genoten van de mooie luchten
en van de maan die opkwam. De wolken

We blijven lachen

zagen er als donkere gevaarten uit temidden
van soms felle rode en oranje plekken. Bij de
Wassenaarse Slag pauzeerden we en waren de
Grote Beer en de Poolster goed te zien.
Echt donker was het nooit, behalve in het bos
in de Ganzenhoek. Dat had tot gevolg dat een
groep een afslag miste en van het pad afging.
Maar omdat er maar één pad naar Meijendel
voert, vonden we elkaar na zo’n 10 minuten
weer terug. Lopend op dit heuvelige pad werd
het langzamerhand dag. Eenmaal in Meijendel
begon het fluitconcert van de vogels.
24 km in 4.30
Bij de boerderij viel de groep uiteen; sommigen kozen voor een kortere route. De GPS-ers
konden ons vertellen dat de hele route precies
24 km was. Die hebben we gelopen in een
zuivere looptijd van 4 uur 30, dat is een gemiddeld snelheid van 5,33 km per uur. Gezien
de ondergrond (strand, mulle zandpaden,
en donkere bospaden met veel wortels) in
combinatie met de duisternis en het heuvelige
terein is dat best een sportief tempo. Enkele
fanatiekelingen hebben nog een extra rondje
gelopen om de 25 km rond te maken.

Weergodin
Carla was onze gids; zij telde ook regelmatig
om te controleren of iedereen er nog bij
was. Zij vond paadjes die ik, zelfs na dertig
jaar trainen in dit gebied, nog niet kende,
zoals enkele paden op de grote zandvlakte bij
Duinoord. Het lijkt ook dat Carla goede contacten heeft met de weergoden. Op het strand
hadden wij de wind in de rug, het bleef droog,
het zicht was zoals gezegd heel helder en de
wolkenhemel erg gevarieerd.
Midwinter
Terug in het clubgebouw kwam er al snel een
uitgebreid ontbijt op tafel, niet alleen met een
lekker eitje maar ook met warme croissants en
verse aardbeien. Na zo’n wandeling gaat dat er
goed in. Het is een fantastisch evenement en
het smaakt naar meer. Tijdens de wandeling
hoorde ik al de wens om dit evenement te
herhalen; er werd ook geconstateerd dat het
jaar ook een langste nacht kent: een midwinterwandeling? Dat lijkt mij een prima idee.

Volgend clubevenement

Zaterdag 10 september

Hot Road Race en Hot Road Race Buffet
Alweer voor de vierde maal wordt de Hot Road Race georganiseerd. Het jaarlijkse club
evenement voor alle leden, dus niet alleen hardlopers maar ook wandelaars.
Het uitgezette parcours wordt afgelegd door teams die tegen elkaar strijden, iedereen die
mee wil doen kan zich inschrijven. De dag wordt afgesloten met een Hot Road Race-buffet.

Warme croissants en verse aardbeien

foto achtergrond: Frans Martens
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Hot Road Relationships

Helemaal hun plek
Renée Spiller en Nick Thoen reizen veel over de hele wereld en leven van moment
tot moment. ‘Doen waar je kracht ligt en waar je energie van krijgt.’ De toekomst?
‘Wie zal het zeggen?’
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Geen saaie sportschool maar lekker buiten
sporten was voor Renée de reden om zich aan
te melden voor een beginnerscursus van de
HRR en om vervolgens lid te worden. Door
de enthousiaste verhalen van Renée over de
HRR – leuke mensen en mooie omgeving – is
ook Nick overstag gegaan en heeft hij zich
aangemeld bij de HRR.
Bij Nick zit het hardlopen in de genen. Vier
jaar geleden is hij gestart in de groep van
Ed Zijl. Dankzij de zware intervaltrainingen
van Ed heeft hij veel PR’s om zeep geholpen.
Nick loopt nu in de selectiegroep bij Albert
Beekhuizen toptijden: 5 km in 17:38, 10 in
37:41 en 15 in 58:47.
Renée is meer een ‘diesel’. Eerst minimaal
een half uur warmdraaien, en dan met gemak
2,5 uur lopen. Met als sportief hoogtepunt
de marathon in Rotterdam! De training heeft
ze helemaal alleen gedaan. In weer en wind
in de wintermaanden de deur uit. Als ze een
keer geen zin had om te trainen, zette Nick
haar neer in Katwijk of Noordwijk en moest
ze teruglopen naar huis. Na 4.42 uur lopen en
genieten, met support van vele roadrunners
langs de kant, finishte ze op de Coolsingel.
Zeker voor herhaling vatbaar! Met als nieuw
doel, onder de 4.30 uur.

Renée Spiller en Nick Thoen

R

enée Spiller, 30 jaar en geboren in
Enschede, studeerde bedrijfskunde en
is teammanager bij PGGM. Nick Thoen, 33
jaar en geboren in Den Haag, heeft economie
en informatica gestudeerd en werkt bij het
ministerie van Defensie als projectleider.
Ze zijn alweer dertien jaar samen. De eerste
kennismaking was via internet (ja, ver voordat

Runnertjes
€ 20,Mario van Dam
Izaak Luteijn

€ 10,Yvon v.d. Meer, Aad O. de V.,
Saskia Wiersma, Annemarie Joustra,
Frank van H., Herman v.d. Stijl,
Gerard Bal

€ 5,Karin Schuls, Josée Noordam,
Lone Vaerdal, OMAR, Maisa Swart
Wil je in aanmerking komen voor het
winnen van een barkaart, vul je volle
kaart dan duidelijk in, met vooren achternaam.

het hip was!). Op MSN (wie kent het nog)
hebben ze avonden lang met elkaar gekletst.
En na een half jaar de stap genomen voor een
eerste echte date.
Renée en Nick wonen samen in Leidschendam.
Nick heeft het huis van zijn ouders gekocht en
Renée is bij hem ingetrokken. Samen knappen
ze de woning op. Nog een zolder op het huis
en dan is het helemaal hun plek.

De toekomst kijken ze zonnig tegemoet. Beide
vinden het belangrijk om met plezier te blijven
lopen op de club. Renée wil een keer de enige
échte marathon lopen in Griekenland. Maar
eerst nog wat sneller worden op de 5 en de
10. Nick wil misschien nog een keer de halve
marathon lopen, maar dat is dan toch echt ver
genoeg.
Voor wat betreft het leven? Doen waar je
kracht ligt en waar je energie van krijgt. Een
B&B in Twente beginnen? Verhuizen naar
Kaapstad? Een eigen reisbedrijfje beginnen?
Wie zal het zeggen? (mvg)

Clubrecordbrekers
Tussen 1 april 2016 en 15 juni 2016 zijn de beste clubprestaties geleverd door:
Dave Boselie
Peter Kempkes
Peter Hoek
Camps, Anna
Fiona Luzac
Mirjam Graat
Juliette Tammenga
Sophie van Geenhuizen
Nico Droppert
Sophie van Geenhuizen
Paul Slijpen
Paul Slijpen
Anne Craig
Wilma Kikkert

4e M50
3e M55
1e M75
2e Vjun
5e VSE
5e V35
5e V45
1e V65
3e M60
1e V65
5e M70
2e M70
4e V55
2e V60

5 km timetrial
5 km timetrial
5 km timetrial
5 km timetrial
5 km timetrial
5 km timetrial
5 km timetrial
5 km timetrial
10 km weg
10EM weg
21,1 km weg
42,195 km weg
42,195 km weg
42,195 km weg

in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in

0:18:16
0:19:37
0:23:54
0:21:32
0:19:54
0:21:57
0:22:14
0:27:27
0:40:10
1:42:42
2:03:53
4:55:16
4:22:45
4:15:35

op 06-04-16 om Boetveld
op 06-04-16 om Boetveld
op 06-04-16 om Boetveld
op 06-04-16 om Boetveld
op 06-04-16 om Boetveld
op 06-04-16 om Boetveld
op 06-04-16 om Boetveld
op 06-04-16 om Boetveld
op 29-05-16 in Den Haag
op 15-05-16 om Bern(CH)
op 02-04-16 in Naaldijk
op 22-05-16 in Leiden
op 10-04-16 in Rotterdam
op 10-04-16 in Rotterdam

De totale vitrine is te vinden op www.hagueroadrunners.nl onder tab “wedstrijden”,
“records”. De vitrine hangt in enigszins beknopte vorm ook in de gang bij de kleedkamers.
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Vrouwen van trainer Ed
Zijl lopen in de prijzen

J

olien de Klein (zie ook pagina 8) is 1e vrouw geworden bij de triatlonwedstrijd in Leidschendam met 500 m zwemmen, 28 km fietsen
en 5 km hardlopen. Jolien was ook de winnares van de Run-Bike-Run
in de Vlietlanden georganiseerd door Voorschoten 97. Muriel Houdé
behaalde daar de 3e plaats.
Fiona Luzac heeft drie keer de 3e plaats veroverd op de 5 km bij het
Zorg en Zekerheid Circuit (Z&Z) en eindigde als 1e in het algemeen klassement. Diana Vlinder werd 3e van het circuit in haar leeftijdscategorie.
Maar liefst 13 atleten van Eds groep zijn bij de eerste 10 geëindigd in
het algemeen Z&Z klassement.
Zorg en Zekerheid
Zorg en Zekerheid Circuit (Z&Z) is een evenement met sterke lopers uit
de regio. Z&Z is een gezellige loop waar je makkelijk kunt starten. Het
deelnemersveld bestaat gemiddeld uit 250 dames en 250 heren. De
groep van Ed Zijl doet iedere jaar mee met het circuit. Ze lopen alleen
de 5 km wedstrijden. Ook de selectiegroep van Albert Beekhuizen (zie
pagina 6) doet vaak mee aan het circuit. Het circuit bestaat uit acht
wedstrijdjes rondom Leiden. Wil je in het klassement komen dan moet
je vijf keer meedoen. Bij de dames en heren is er na elke loop een
geldprijs voor de eerste drie en voor het algemeen klassement.
Eigen competitie
Trainer Ed Zijl organiseert ook een onderlinge groepscompetitie.
Ed: ‘We prikken een datum en dan komen we bij elkaar. Er is een
wisselbeker voor de nummer 1 van de groep en de rest krijgt een
medaille. Daarna gaan we lekker barbecueën met z’n allen.
Uitslag groepscompetitie:
Dames - 1 Fiona, 2 Danielle, 3 Djoeke.
Heren - 1 Henk, 2 Rutger, 3 Max.

Vlnr. Diana Vlinder, Fiona Luzac, Ed Zijl en twee atleten van Voorschoten 97

Uitbreiding basisgroepen
De trainingen voor basisgroepen zijn uitgebreid. Alleen op vrijdag is
er geen training voor de basisgroepen, maar alle andere dagen van
de week kan je lekker samen lopen.
De trainingen zijn op:
maandagavond
18:45 uur
dinsdagochtend
9:30 uur
woensdagavond
18:45 uur
donderdagochtend
9:30 uur
donderdagavond
18:45 uur
zaterdagochtend
9:00 uur
zondagochtend
9:15 uur
De training worden verzorgd door:
Annie van Heiningen (dinsdagochtend, donderdagochtend en
zaterdagochtend)
Marty Messerschmidt (donderdagavond en zondagochtend)
Selma Polter (maandagavond, woensdagavond en zaterdagochtend)

Van de ledenadministratie
Dankzij een tussensprint in juni hebben we een verheugend grote
aanwas mogen begroeten in de eerste helft van dit jaar. Als dat zo
doorgaat krijgen we dit jaar een record aantal aanmeldingen.
Iedereen krijgt in het najaar een persoonlijke mail met het verzoek
om via Mijn HRR zijn/haar gegevens te controleren. Je helpt de
administratie daarmee enorm! Als je problemen hebt met inloggen,
dan kan ik (Willem van Prooijen - zie pagina 20, Ledenadministratie)
je makkelijk helpen.

Recente aanmeldingen:
Agnes Anker
Heleen Habraken
Daan Luijten
Coosje Peterse
Rosa Hibbert
Koen de Jong
Marja Braster
Emma Koster
Leny Baak
Denis Skokov
Elly van der Zee
Tim Baas
Marie Jeannette Voestermans

Lilian Raspel
Willem Roel
Hylke Ypma
Sjoerd Brouwer
Wouter Krasser
Leo Voermans
Charline Berry
Maurice Voestermans
Harm de Graaf
Michel Crevecoeur
Jan Zuurbier
Josine Lucas

Allen van harte welkom!
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Nieuw op de club:

Shane Eastland (43)

I

k ben drie jaar geleden gaan hardlopen.
Dat was in Australië, waar ik toen woonde.
Het was niet makkelijk om daar aansluiting
te vinden bij een club. Die waren er niet in
de buurt waar ik woonde. Daarom ben ik
zelf met wat vrienden een hardloopgroepje
begonnen. Elke zondag zo’n 6 kilometer en
daarna koffie. Toen ik twee jaar geleden
terugkwam in Nederland liet ik het hardlopen even voor wat het was. Maar dit jaar
begon het toch te knagen. Via een vriend
kwam ik bij de HRR terecht. Ik train op
maandag en zaterdag mee met de groep van
Barbara van Gessel en ik pak het nu een stuk
serieuzer aan dan in Australië. Ik heb een
paar heldere doelen gesteld: 15 kilo afvallen
en volgend jaar een halve marathon. Of die
halve marathon gaat lukken moeten we nog
zien, maar de pondjes vliegen eraf. En ik
maak steeds grotere afstanden. Naast het
hardlopen doe ik nog andere sporten, zoals
krachttraining en squash, fysiek gaat het
steeds meer de goede kant op. Daar komt
de bootcamp op maandag nog bij. Ik vind

de sfeer in onze groep erg leuk en gezellig:
een gevarieerd gezelschap en buiten het
hardlopen zien we elkaar ook. Dat is toch de
ideale mix.’ (mvg)
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Uit de vitrine

Vanaf haar 13de
Met een toptijd van 22:14 op de 5
kilometer, staat Juliette Tammenga
op plaats 5 in de categorie V45 in de
vitrine ‘de beste aller tijden’. Helemaal uitgerust van vakantie, staat ze
te trappelen om een nog betere tijd
te halen.

J

uliette is verbaasd dat ze de timetrial
(5 km) in april zo goed heeft gelopen.
Haar ‘normale’ trainingsschema heeft ze
dit jaar aangevuld met intervaltrainingen
en korte afstanden. Doel is om een
snellere marathon te lopen en haar pr
van 3.52 uur te verbeteren. Het lijkt erop
dat de training nu al resultaat heeft.
Ze heeft niet alleen een toptijd op de
5 km gelopen, maar ook de 21 rond de 
Dobbeplas 2 minuten sneller.
Op haar 13e is Juliette samen met haar
zus op zaterdag gaan meetrainen met
de CPC-groepen van HRR-oprichter Keith
Deathridge. Toen was er nog geen clubhuis. Trainingsschema’s werden uitgedeeld vanuit de achterbak van de auto.
Het was de bedoeling dat je door de week
zelf trainde, maar daar hadden Juliette
en haar zus weinig zin in. Liever gingen
ze naar de manage. Dus holden ze van de
manage hard naar huis om de geur van de
paarden van zich af te schudden. De CPC
heeft ze natuurlijk gelopen, waarschijnlijk
als een van de jongste deelnemers óóit.
Tevreden over haar hardloopprestaties
is ze (nog) niet. Ze is benieuwd wie er
op nummer 1 tot en met 4 staat in haar
categorie in de vitrine. Misschien is dat
een mooi doel om de 5 kilometer op de
timetrial nog sneller te lopen. Want als ze
meedoet, gaat ze ervoor!

Wat doet jouw groep?

Mountainbiken bij Vlaardingen
Om nog maar eens aan te geven dat we niet alleen maar hardlopen, maar bijvoorbeeld
ook fietsen, deed onze groep mee aan een mountainbiketocht bij Vlaardingen.
Tekst: Miranda Pronk (groep Eric Walther)
p weg naar Vlaardingen zagen we al aardig wat dikke wolken voorbij komen. Dat voorspelde
niet veel goeds. Maar we hadden het nu eenmaal afgesproken en de fietsen ter plekke
waren ook al gereserveerd. Geen denken aan om níet te gaan fietsen.
Onder leiding van Martin en Diederik die het parcours een paar weken geleden al hadden
verkend, kregen we instructies. Dat is zeker wel nodig. Het Vlaardingse MTB-parcours is pittig:
niet groot, maar de hellingen zijn steil en de vele bochten scherp. De route is uitermate geschikt
om de MTB-techniek te leren.
Met de regen viel het achteraf best mee. Als lopers zijn we ook wel wat gewend.
Het was een mooie maar ook wel moeilijke route. Toch waren we allemaal heel enthousiast. Een
paar lopers uit de groep hebben inmiddels een eigen MTB gekocht!

O
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Tennis Club Park Marlot

Hardlopers welkom op tennisclub

Wie zijn zij?

De HRR is omringd door diverse sportverenigingen. Een daarvan is vanaf de weg
nauwelijks zichtbaar: Tennis Club Park Marlot. Een kennismaking met een onbekende
buur.

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.

S

Deze keer brengen we een bezoek aan Aad
Looijestijn en Elke Dobbinga, op het
terrein van Tennis Club Park Marlot.

ommige leden van de HRR weten het niet
eens, maar vlakbij ons clubhuis wordt
fanatiek getennist. Aan de Waalsdorperlaan,
naast de Amerikaanse ambassade in aanbouw,
ligt een tennisvereniging. En die heeft een
bijzondere naam: TC Park Marlot. In een ver
verleden (1927) splitste de club zich af van de
tennisclub in de wijk Marlot, aan de andere
kant van de Rijksstraatweg. De club in Marlot
zelf ging daarna verder als NMC (Nieuw Marlot
Club).

overdekte banen, minder groots. Maar TC Park
Marlot heeft wel iets intiems. Omgeven door
veel groen, gelegen aan een landelijk weggetje, zelfs het parkeerterrein doet knus aan.
Sinds de bouw van enkele lichtmasten kan er
ook ’s avonds worden getennist.

Jongere broertje maar oudere roots
En dus bestaan er al tientallen jaren twee
Haagse tennisclubs met Marlot in hun naam.
Je zou TC Park Marlot kunnen zien als het
jongere broertje van NMC: iets kleiner, geen

‘Het is echt een familiegebeuren hier’, vertelt
de secretaris van de tennisvereniging, Elke
Dobbinga. ‘Er tennissen hier hele generaties
achter elkaar.’ Dobbinga is behalve fervent
tennisser ook hardloper. Al meer dan tien jaar

‘Er tennissen hier hele
generaties achter elkaar’

is ze lid van HRR, waar ze deel uitmaakt van
het team van Annie van Heiningen en eerder
meeliep met de groep van Izaak Luteijn.
Nieuwe aanwas
Hoe leuk Elke het hardlopen ook vindt - een
paar keer nam ze deel aan de CPC (5 kilometer) - ze komt toch het liefst op de tennisbaan.
En ze nodigt iedereen - ook hardlopers - uit
om een keer te komen kijken. ‘We hebben nu
driehonderd leden en nieuwe aanwas is zeer
welkom. Met hockeyvereniging Groen Geel
hebben we een samenwerkingsverband gesloten, met als doel hockeyers de mogelijkheid te
geven in de zomerstop gebruik te maken van
de banen en de club in de omgeving bekender
te maken. Dat lijkt te werken: de reacties zijn
heel positief. ‘Het zou leuk zijn als we zoiets
ook met HRR kunnen doen.’

’Wij moeten onze eigen
broek ophouden’
Nieuwe leden zijn ook welkom met het oog
op het onderhoud, vertelt Aad Looijestijn, die
bij TC Park Marlot verantwoordelijk is voor de
materialen en zaken als de verwarming in het
clubhuis. ‘De huidige banen zijn verouderd en
aan vervanging toe. Maar vervangen betekent
hier ook nieuw hekwerk, nieuwe sproeiinstallaties en nieuwe heggen. Dat is alles bij
elkaar best een dure grap.’

Aad Looijestijn

Eigen broek ophouden
Net als HRR kent TC Park Marlot zijn beslommeringen met de omliggende gemeenten. De
grens tussen Wassenaar en Den Haag gaat
dwars door de buurt heen en heeft een grillig
verloop. De tennisclub ligt op Wassenaarse
grond, die ook eigendom is van de club. Dit in
tegenstelling tot sportverenigingen als HRR,
die op Wassenaars grondgebied liggen die
door de gemeente Den Haag wordt gepacht.
Deze constructie is ingewikkelder, maar heeft
als voordeel dat deze sportverenigingen
gebruik kunnen maken van mogelijke
subsidieregelingen in de stad. Secretaris Elke
Dobbinga: ’Voor ons is dat helaas lastiger, wij
moeten onze eigen broek ophouden. Maar we
kijken natuurlijk wel hoe we in samenwerking
met de gemeente Wassenaar ons park en de
faciliteiten kunnen moderniseren en up to date
houden zodat we ook ons ledenaantal kunnen
laten groeien.’
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omhoog staan kan er niemand met de auto
langs en is het een stuk lastiger om bij de club
te komen. Ook de HRR wordt dan moeilijker
bereikbaar vanaf de Rijksstraatweg. Dan moet
je helemaal omrijden via de Landscheidingsweg. Daar zitten we als club en als buurt niet
op te wachten. Ook de bestemming van de
omgeving is onderwerp van aandacht. Dat gaat
zo ver dat het tuincentrum hier om de hoek
moet verdwijnen.’
Er zit misschien nog wel een positieve kant
aan het verhaal. Voor het ledenbestand van
de Tennis Club Park Marlot biedt de komst van
de ambassade perspectieven. In het gebouw
komen zo’n tweehonderd mensen te werken.
Elke Dobbinga: ‘Het zou leuk zijn als daar ook
tennissers tussen zitten, die halen we graag
binnen.’ De eerste contacten met de ambassade zijn inmiddels gelegd. ‘We hebben goede
contacten en zijn eerder als buren al uitgenodigd voor de eerste schop in de grond en het
bereiken van de hoogste bouwhoogte.’ (sst)

Elke Dobbinga

Bezetting
TC Park Marlot heeft in zijn lange geschiedenis
zijn ups en downs gekend, vervolgt Looijestijn.
Tijdens de oorlog kon er enkele jaren niet
worden getennist. De Duitsers gebruikten het
gebied voor het plaatsen van raketten, gericht
op Engeland. In een mislukte poging de bezetter uit te schakelen bombardeerden de Britten
per abuis de wijk Bezuidenhout. Een deel van
het puin uit de wijk werd later als ondergrond
gebruikt bij de aanleg van nieuwe tennisbanen
bij TC Park Marlot. Op deze banen wordt tot
op de dag van vandaag nog gespeeld.
De tennisclub was ook de locatie waar in 1976
opnames waren voor de film Soldaat van
Oranje, met Rutger Hauer en Jeroen Krabbé in
de hoofdrollen. Ee n van de tennisrackets die
zij gebruikten hangt nog steeds in het clubhuis
aan de muur.
Amerikaanse ambassade
Anno 2016 zijn er heel andere zaken die de
aandacht opeisen. Pal naast het tennisterrein
verrijst de nieuwe Amerikaanse ambassade.
De nieuwbouw heeft nogal wat gevolgen voor
de omgeving, zegt Looijesteijn, die vlak naast
het tennisterrein woont. ‘De Amerikanen zijn
verantwoordelijk voor de veiligheid van het
gebouw zelf, maar het Rijk gaat over de veiligheid van de omgeving. Kort geleden hoorden

’De komst van de
Amerikaanse Ambassade
heeft nogal wat gevolgen
voor de omgeving’
we dat de buurt in de toekomst waarschijnlijk
moeilijker toegankelijker wordt. Er komen
zogeheten pollers op de weg, inzinkbare palen
waarmee je het verkeer kunt reguleren. Vanuit
het oogpunt van veiligheid snap ik dat wel,
maar wij hebben nog geen idee wanneer en
hoe die palen gebruikt gaan worden. Als ze

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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Tour van Apeldoorn
Dit jaar greep Marco Boerlage de laatste kans om mee te doen aan de Hardloopvierdaagse. Tweemaal daags een etappe voor wie
100 km bij elkaar wil lopen. Zo krijg je de ware geest.
Tekst en foto’s: Marco Boerlage (groep Peter Kempkes/Pierre van Leeuwen)

A

l jaren geleden was het me opgevallen dat
er in april en mei bij sommige lopers van
mijn groep iets broeide. Ze trainden voor een
‘hoger doel’, de duurlopen op zondag werden
langer, het vaste gespreksonderwerp, blessures, kreeg meer lading. Het was de aanloop
naar de Hardloopvierdaagse, jaarlijks met
Pinksteren.
Een lang weekend verschanste een groep
lopers en supporters zich in de bossen rond
Apeldoorn en dan maar lopen, tweemaal
daags een etappe voor wie 100 km bij elkaar
wilde lopen, dagelijks voor de 60 km. De
verhalen achteraf spraken boekdelen, over
prestaties, lijden en plezier.
Voor de laatste keer
De aankondiging van HRR-lid Rein Pijpers was
dit jaar glashelder: ‘Dit jaar wordt het voor het
laatst georganiseerd, grijp je kans als je mee
wil doen.’ Een extra goede reden voor mij om
me in te schrijven. Uit het verdere berichtenverkeer werd snel duidelijk dat de 4daagsegroep in de loop der tijd een stevige routine
had ontwikkeld. Van het huren van huisjes
in Landal park (Rein) tot het inkopen van de
maaltijden (Nellie Verpoort en anderen), het
leek wel vanzelf te gaan…
Vrijdag 13 mei was het zover, in diverse auto’s
reisde de HRR-delegatie naar de Veluwe.

Van de partij waren Rein en Anouk Pijpers
en hun zoons Sjoerd en Joris, Henk Mullekes
en Nellie Verpoort, Frank en Yvonne Thuijs,
Ineke Schnitzler, Jacques Merx, Paul Slijpen,
Floris en Romy Kneefel, Mario Reibestein en
ondergetekende.
Vrijdag: nog redelijk fris
Bij de start op een
sportclub in het Orderbos is het aangenaam
zonnig, het einde
van een zomerse
week. Eerst worden
nog de trouwe
4daagselopers in het
zonnetje gezet, met
Rein (alle 15 jaren
60 of 100 km
gelopen en Henk
(14 jaar) eenzaam aan de
top. Dan valt het eerste startschot van het
weekend, circa 250 lopers lopen de bossen
in voor een lus van ruim 17 km. Inderdaad,
het is hier mooi: een verlaten boerderij,
klimmetje langs een open veld en verder naar
Hoog Soeren. Ondertussen ook een beetje
letten op mijn tempo. Ik doe maar weinig
wedstrijdloopjes, maar weet dat de man
met de hamer het plezier kan vergallen. Niet
vandaag, ik ga redelijk fris de eindstreep over.

Klaar voor de laatste start

Nellie en ik fietsen terug naar de thuisbasis in
het stikdonker. Wilde zwijnen rennen ons bijna
in de wielen. ’s Avonds laat in het ‘leefhuisje’
valt iedereen aan op de macaroni – herstel
en voorbereiding gaan samen in één maaltijd.
Want de volgende ochtend is het weer feest,
er wachten ruim 20 km aan de
zuidkant van Apeldoorn (voor
de 100 km-lopers).
Zaterdag: kansloos voor de
gele trui
Het weer is nu veel kouder,
met af en toe een bui. Een
mooi bosparcours met een
stuk vals plat, wat we later
als afdaling incasseren. Op
het laatste lange eind staat ons
supportersteam, pas tevreden
als je een eindsprint inzet.
Aan het einde van de zaterdagmiddag volgt een mooie
etappe van een kleine 15 km vanuit boerderij
de Groote Modderkolk in Loenen. Ik loop
een beetje stroef, maar dat mag ook wel. De
heidevelden zijn inderdaad de moeite waard
maar na de afdaling lijken mijn benen gevuld
met nat stro en de laatste kilometers zijn klassiek handhaven. Het bliepje verraadt weer een
uitslag op mijn telefoon, niet alleen de eindtijd
van vandaag, maar ook tijd en positie in het
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Nu nog lachend, later werd het flink buffelen

klassement tot nu toe. Tja, als dit de Tour
d’Apeldoorn is, zal ik die gele trui zelf moeten
aanschaffen.
Zondag: moment van bezinning
Zondag begint met een tijdloop in de ‘achtertuin’ van de Apenheul. Ook Sjoerd en Joris
doen mee. Een voor een starten de lopers
vanuit een paardentrailer voor een achtervolging over ruim acht km. Door de lussen in
het parcours loop je onderweg andere lopers
tegemoet die eerder of later zijn gestart. Altijd
opgewekt groeten, hoe slecht het ook gaat.
Mooi, dat zit er weer op, zonder het gemodder
van gisteravond. Terug bij de huisjes wordt er
in alle toonaarden geluncht.
Dan een moment van bezinning (of uitbuiken)
waarna we verzamelen bij een schaapskooi
in Hoog Buurlo voor een ronde langs Radio
Kootwijk (circa negentien km). Herman van de
Stijl loopt ook mee. Jaap Karelse en Jan Willem
Six, net terug van een middag dwalen over de
grote heide, spelen samen met onze andere
supporters voor zijlijn. Een dun zonnetje, mooi
open terrein, glooiende hellingen met heide,
een dun sliertje lopers voor je, verder niets,
behalve je eigen loopvermogen. Gewoon
doorgaan en niet bezig zijn met kilometers en
minuten – want dat helpt niet.In het laatste
stuk krijg ik fietsbegeleiding van Liesbeth, mijn
geliefde, en sloof me dus nog even goed uit tot
de eindstreep bij de schaapskooi. Terug in de
huisjes volgt het slotoffensief op de calorieënberg, pannenkoeken tot iedereen verzadigd is.
Maandag: toch nog flink buffelen
Maandagochtend is de laatste etappe, 20 km
van Vaassen naar Apeldoorn. Ik liep dit traject

een keer eerder en vond het niet zo boeiend.
Nu valt het me alleszins mee, wellicht ben ik
beter ingelopen en geniet ik meer door de
runners high... Het einde is toch wel flink buffelen, onze supporters staan er niet voor niets.
Floris is dan al even binnen, Jacques en Henk
komen iets later, gevolgd door Mario, Rein en
Herman (Paul was helaas niet fit dus afgehaakt
voor deze etappe). Jacques was in een winning
mood want nummer 3 in zijn leeftijdscategorie
op de 100 km en dus goed voor het ereschavot
die middag.
En dan volgt de prijsuitreiking en de afsluiting
van vijftien jaar hardloopvierdaagse. De

organisatoren: “Nee, we gaan niet door, ja,
we stoppen ermee.” Zonde van zo’n mooi,
gevarieerd en intiem evenement, maar begrijpelijk als je bedenkt hoe veel moeite gedaan
moest worden om dit elk jaar weer van de
grond te krijgen.
Inmiddels zijn we een paar maanden verder.
Laatst pakte ik gedachteloos een shirt voor de
looptraining en zag even later dat het die rode
van de hardloopvierdaagse was. Een shirt vol
herinneringen aan een mooi lang weekend in
mei 2016.
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Wat doet jouw groep?

Gezond eten in
het clubhuis
Ieder jaar na de CPC-loop organiseert
onze groep een etentje in een restaurant, gewoon omdat het leuk is
elkaar op een andere manier te leren
kennen!
Tekst: Miranda Pronk (groep Eric Walther)

D

it keer opperde onze trainer Eric
het plan om het etentje eens in
het clubhuis te laten plaatsvinden. Dat
is natuurlijk superleuk, we hebben een
prachtig clubhuis met uitstekende voorzieningen in de keuken, waarom zouden
we dit niet doen?
Het moest vooral wel een gezond gerecht
zijn, dus zo weinig mogelijk bewerkt en
met pure ingrediënten! Dit om te laten
zien dat gezond en lekker heel goed
samen gaan en dat het ook absoluut niet
moeilijk hoeft te zijn (redactie: kijk maar
eens op feelingfood.nl van Miranda).
Er kwamen inderdaad heerlijke gerechten
uit de keuken, zoals quinoasalade met
geroosterde biet, gemarineerde kipfilet
met hazelnoten, een heerlijke soep. We
kregen heerlijk brood, lekkere vis en
gezonde nagerechten!
Het is onwijs gezellig om met elkaar in de
keuken te staan, want bepaalde gerechten
moeten warm worden geserveerd of à
la minute worden klaargemaakt. Samen
koken is dus al leuk, het eten met elkaar
delen is helemaal gezellig! We hadden
heerlijke wijn en ook nog eens lekkere
muziek, kortom deze avond was supergeslaagd: daar is de hele groep van Eric het
roerend mee eens!

Huttentocht over de wandelpaden van de Mont Blanc

Wat doet jouw groep?

Mont Blanc Mon Dieu!
Ik heb deze zomer om de Mont Blanc heen gelopen; de Tour du Mont Blanc. Het is een
van de mooiste en oudste lange afstand wandelpaden van Europa.
Tekst: Bas Mullekes (groep Pierre van Leeuwen)

J

e loopt 200 km en overbrugt 10.000 hoogtemeters en komt door drie landen. Zo'n twintig jaar
geleden, in mijn klimtijd, stond ik met mijn broer Henk en een paar vrienden op de top van de
berg (4.810 m). Tien jaar later rende ik op de flanken van de berg de Mont Blanc Crossmarathon
en nu, weer tien jaar later, loop ik er met een rugzak op m’n rug omheen!
Het was al lang mijn wens om voor mijn 70e mijn Mont Blanc trio vol te maken. Toen mijn loopgroep wel iets voelde voor zo’n huttentocht was het snel beslist. De Tour du Mont Blanc is een
schitterende bergtocht die ons vanuit Chamonix via bloeiende bergweiden, steile rotspaden en
over besneeuwde cols naar weer een volgende hut voerde.
Nu maar bedenken wat ik bij het volgende lustrum over 10 jaar ga doen, wellicht iets waar ik met
een rollator overheen kan!

Op de top van de Mont Blanc

Mont Blanc Crossmarathon
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Cartoonist: Maarten Verpoort (HRR-lid)

Nieuws uit de Mediacommissie
Website
Onze webmaster Peter Wisse heeft versterking gekregen. Sandra Craandijk (loopgroep
Barbara) zal Peter assisteren en waar nodig vervangen. Zij zijn momenteel druk bezig om
de HRR-website ‘op te pimpen’. Een eerste proeve heeft het bestuur inmiddels gezien en
de webmasters hebben het groene licht gekregen om door te gaan. De planning is om de
nieuwe website begin oktober te lanceren.
Archiefteam
Het enthousiaste archiefteam bestaande uit Sophie van Greenhuizen, Ronneke Borsboom
en Heleen Wagenaar heeft een eerste inventarisatie van de clubgeschiedenis gemaakt. Zo
hebben zij alle jaargangen van de clubbladen opgespoord, allerlei materiaal verzameld over
onze oude clubhuizen en veel oude foto’s gevonden. Om dit materiaal digitaal op te slaan
en voor iedereen toegankelijk te maken wordt al het gevonden papieren materiaal in een
website ondergebracht. Deze website zal via de HRR- site te benaderen zijn.

Nieuwe
vrijwilligerscommissie
Er is weer een vrijwilligerscommissie.
Dieneke van der Waal, Trudy Oosterbosch
en Frans Perdijk coördineren samen met
diverse vrijwilligers de clubevenementen.
Hun eerste uitdaging wordt de organisatie
van de Vrijwilligersavond op vrijdag 28
oktober aanstaande. Bij het ter perse
gaan van dit nummer waren de details
voor die avond nog niet bekend. Maar ben
je vrijwilliger bij de HRR dan ontvang je
een persoonlijke uitnodiging en blokkeer
de avond vast in je agenda!

Vacature redactie
Thea van der Geest en Ondine Gort hebben besloten om hun functie als eindredacteur en
voorzitter van de mediacommissie neer te leggen. Het toeval wil dat zij beiden een nieuw
huis hebben gekocht waar de komende tijd veel aandacht en energie naar zal uitgaan. De
commissie is dus op zoek naar een enthousiaste eindredacteur en andere redacteuren! Vind
je het leuk om te schrijven en om een blad te maken? Dan is dit je kans! Aanmelden kan bij
redactie@hagueroadrunners.nl

Beginnerscursus op 4 september weer van start
Op zondag 4 september gaat alweer voor de zevende keer de beginnerscursus van start. Elk
jaar blijkt daar weer volop belangstelling voor te zijn. Er zijn twee momenten in het jaar dat
de goede voornemens opspelen: na de zomervakantie en na oud en nieuw. De cursus wordt
speciaal georganiseerd voor onervaren lopers of voor mensen bij wie eerdere pogingen
niet lukten en die baat kunnen hebben bij professionele begeleiding. Daarbij is de beginnerscursus een goede eerste voorbereiding voor de CPC. De nieuwkomers kunnen binnen
negen weken minimaal 30 minuten aaneengesloten lopen. Na de negen weken zijn er goede
instroommogelijkheden bij de basisgroepen van Selma Polter, Annie van Heiningen en Marty
Messerschmidt of voor wie de CPC wil lopen bij de CPC Runners.
De trainingen zijn op zondagochtend 09.30 uur en op donderdagavond om 19.00 uur. De
kosten bedragen € 70. Inschrijven kan via de HRR-website.

Iets te melden?
Wil je een persbericht versturen?
De mediacommissie adviseert graag over
hoe je het meeste aandacht krijgt voor
jouw nieuws. En vergeet ook de mogelijkheden niet van onze nieuwsbrief per
e-mail en natuurlijk de sociale media.
E-mail ideeën, vragen of teksten naar:
redactie@hagueroadrunners.nl of spreek
een van de redactieleden aan op de club.
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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
Dave Boselie?

I

n antwoord op de uitnodiging voor het
interview zet Dave zich meteen op kaart:
‘Ik neem de pen graag over. Ik loop sinds 2012
bij HRR en ben een herintreder die een oude
liefde heeft teruggevonden.’ Dat belooft een
boeiend gesprek. En dat werd het ook…

toor zit in Utrecht en ik hou mij bezig met het
meten van resultaten. Natuurlijk zijn er kritische vragen te stellen, waarom er publiek geld
gestopt moet worden in het verduurzamen van
de theeteelt. Daarom zijn de meetresultaten
zo belangrijk.’

Passie
Zeeheldenkwartier
‘Ik ben nu 4 jaar lid van de club en het voelt
‘Ik woon veertien jaar in het Zeeheldenkwarals het terugvinden van een passie. Tijdens
tier, een buurt met 9000 inwoners en 51
mijn studententijd in Nijmegen, zo’n 25 jaar
nationaliteiten. We zijn hier via een omweg
geleden, liep ik met veel plezier bij een atlebeland. Ik kom uit Brabant en mijn partner
tiekvereniging. Daarna heb ik
niet meer gelopen. Hoe dat
komt? Opgroeiende kinderen,
werken, reizen en ja ook de
befaamde midlifecrisis. Totdat
vrienden tegen mij zeiden:
hoe komt het dat je niet meer
sport? Toen viel het kwartje.
Ik heb schoenen gekocht en
ben weer gaan lopen. Het
grote voordeel van lopen bij
een club vind ik het sociale
aspect. Ik zit in de groep van
Ton Bakhuis, de opvolger van
Pieter de Graaf en daar zitten
hele gemotiveerde en diverse
lopers in. We trainen voor het
1 van de 4 circuit en lopen de
CPC, maar ik doe ook graag
Dave Boselie (l) tijdens de 1500 meter
het NK Masters op de baan
en de instuifwedstrijden in
Naaldwijk. Ik maak nog steeds progressie, dat
Marjolein uit Groningen. We hebben in Hanoi
motiveert enorm. Ik heb in maart van dit jaar
en Caïro gewoond en zijn via Amsterdam in
de cursus assistent-trainer afgerond. Ik doe
Den Haag beland. We kregen kinderen en in
nu graag meer ervaring op als back-up service
Den Haag konden we een huis met een tuin
voor de trainers. Wie weet maak ik de stap
kopen. We hebben twee dochters van 15 en 9
naar trainer ook nog een keer’.
jaar. We leren onze kinderen bewust te eten.
Waar komt het eten vandaan en wat eet je
Duurzaam
nu precies. Bij ons komen geen euroknallers
‘Ik werk als adviseur voor IDH (Initiatief
op tafel. Onze oudste dochter is op tienjarige
Duurzame Handel). Dit is een organisatie die
leeftijd vegetariër geworden. Toch wel bijzonduurzame productie en handel van agrarische
der. Onze vakanties brengen wij meestal door
producten stimuleert. Een mooi voorbeeld is
in agriturismo’s in Frankrijk, Italië of Spanje.
het theemerk Lipton. Op de verpakking staat
Dat zijn boerderijen die kamers of apparteeen kikkertje, dat is het keurmerk voor duurmenten verhuren. Komende zomer pakken
zaamheid. We trainen grote groepen kleine
we het anders aan. We gaan naar Thailand
Leeftijd:
Werk:
PR:
Houdt van:
Bijzonderheden:

51 jaar
Adviseur duurzame agrarische ketens
4 minuut en 50 seconden op de 1500 meter tijdens NK Masters
De zee, ren vaak ’s avonds laat of ’s nachts over het strand
Heeft veel waardering voor de club als sociaal kapitaal

theeboeren in Kenia in het duurzaam telen van
thee. Dan moet je denken aan de juiste manier
van telen, het verbeteren van de zorg voor de
theestruik en aan het verminderen van het
gebruik van agro-chemicaliën. Deze projecten
worden deels door de overheid en deels door
het bedrijfsleven gefinancierd. Ons hoofdkan-

waarbij we verschillende delen van het land
gaan bezoeken en hopen kennis te maken met
verschillende bevolkingsgroepen. We kijken
ernaar uit.’ (oig)
Dave geeft de pen door aan Patricia van Es uit
de groep van Ben van Kan.

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)

CLUBKLEDING
Ed Zijl

06-2309 5534

