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Van de redactie

Dagboek

W

at is het toch een mooi medium: het
dagboek. Als lezer krijg je een prachtige kijk in de dagelijkse beslommeringen van
de hoofdpersoon. Wij hebben Gijsbert van
Lomwel (onze penningmeester) gevraagd
een dagboek voor ons bij te houden over
de 'marsroute voor de verbouwing'. Dat
levert een mooi resultaat op, waarbij we als
HRR-lid vooral leren hoeveel voorbereidend
werk het kost om de verbouwing voor elkaar
te krijgen.

Dagboek van de
bouwcommissie

Looptraining van
Barbara van Gessel

Een prachtige reportage: de groep van
Barbara van Gessel. Een hele enthousiaste
groep, die openstaat voor andere activiteiten dan alleen hardlopen. De groep wordt
enorm aangemoedigd door de gulle lach van
Barbara. Mooi om te zien en te lezen.

Hardlopen met astma .

Nog een mooie reportage: het rondje langs
de buren gaat ditmaal langs de Draf- en
Renbaan Duindigt. Een interview waarin we
lezen dat het niet meer zo goed gaat met de
paardendrafsport. Met die andere drafsport:
de cross, gaat het wel goed. We gaan een
oude traditie herstellen: crossen op de
renbaan. Lees hierover ook de column van
de voorzitter.

Gelopen race Sophie van Geenhuizen in Bern

En kan je hardlopen met inspanningsastma?
Volgens HRR-lid Debbie Keesmaat kan het.
Hardlopen verbetert juist je conditie. Je
moet als loper wel rekening houden met
een rustige opbouw, maar zo lezen we in
haar interview met een goede ademhalingstherapie en de juiste eiwitten kom je als
astmapatiënt een heel eind.
Tot slot: Sophie van Geenhuizen neemt
ons mee naar Bern. Zij loopt voor de 14de
keer de 10 mijl in de Grand-Prix van Zurich,
volgens de Zwitsers de mooiste 10 mijl van
de wereld. Het is een pittige loop, maar er is
na afloop kaasfondue als beloning.
Maak op de achterpagina kennis met een
sportieve duizendpoot. Het is niet alleen
hardlopen, maar ook zwemmen, bootcampen, 4-daagse lopen en motorrijden.
Veel lees
plezier en fijne
feestdagen!
Ondine Gort,
voorzitter
mediacommissie
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Buren draf- en
renbaan Duindigt

Jolanda van Leeuwen
terug van weggeweest
Colofon

HOT ROAD REVIEW is het clubblad van the Hague Road Runners en verschijnt drie keer per
jaar. Het blad verschijnt digitaal (via: www.hagueroadrunners.nl) en in beperkte oplage op
papier. Neem voor eigen bijdragen of ideeën voor het volgende clubblad vooraf contact op
met de redactie. Het staat de redactie vrij om teksten in te korten of niet te plaatsen.
Redactie

Fotografie cover
Advertenties
Vormgeving/druk
Contactgegevens

Voorzitter mediacommissie (vacature), eindredacteur (vacature),
vaste redacteuren Marion van Griethuizen, Sal Stam en met medewerking van Stefanie Bouman, Anna Camps en Jolanda van Leeuwen
Frans Martens
Informatie over advertentietarieven is verkrijgbaar bij
Willem van Prooijen: ledenadministratie@hagueroadrunners.nl
Drukkerij Polstra, Voorburg
e-mail:
redactie@hagueroadrunners.nl
website:
www.hagueroadrunners.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/hrrdenhaag
Twitter:
@hagueroadrunner
Google+:
Hague Roadrunner
LinkedIn:
The Hague Road Runners
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Jos de Graaf

Ewout Schiferli

Gijsbert van Lomwel

VOORWOORD VAN HET BESTUUR
Marcel Kamsteeg

Hellen den Dulk

Paul Slijpen
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Meer dan een voornemen!
We lopen tegen het einde van het jaar en normaal gesproken wordt dan vooral gekeken
naar het afgelopen jaar: wat we gedaan hebben en wat we misschien hebben nagelaten. Daar wil ik nu eens mee breken! Het was een mooi jaar en als het ergens misschien
wat minder was, proberen we daarvan te leren. Punt!

W

at staat ons te wachten in 2017?
Op 20 januari gebeurt wat velen voor
onmogelijk hadden gehouden. Donald Trump
wordt als 45e president van de Verenigde
Staten beëdigd. Dat was wel even schrikken
trouwens! We hopen maar, dat we hier ook
weer van leren. Ik ben benieuwd of ons op 15
maart ook een verrassing staat te wachten,
want dan mogen wij naar de stembus. Nog
meer schokkend nieuws te verwachten? Niet
dat de volgende personen iets met elkaar
te maken hadden, maar dit jaar worden de
dossiers van Mata Hari en John F. Kennedy
openbaar gemaakt. Dat wordt toch nog even
terugblikken dus.
2017! Vooruitblikken met de HRR
Het begint met woorden, maar we willen bij
de vereniging vooral daden laten zien. We zijn
met een aantal zaken druk bezig en het is de
bedoeling dat deze zaken allemaal gerealiseerd
gaan worden in 2017: het maken van een
nieuw beleidsplan bijvoorbeeld. Noodzakelijk
natuurlijk, maar wat veel leuker is, dat we de
1 van de 4-cross op 22 januari gaan houden
op de renbaan van Duindigt. Hiermee blazen
we een stuk nostalgie weer nieuw leven in. De
wereldberoemde Duindigt-cross komt weer
terug! Voor het zover is, gaan we met z'n allen
een keer proeflopen. Het streven is om een
cross te organiseren die vergelijkbaar is met de
edities uit de jaren 70, 80 en 90.
We hebben het een jaar moeten missen, maar
het trainingsweekend wordt weer georganiseerd! Van 3 t/m 5 februari gaan we voor het
trainingsweekend naar Hoenderloo en worden
gezelligheid en sportiviteit naar een hoger
niveau gebracht. Hardlopen, eten, wandelen,
drinken, fietsen, dansen, zwemmen of gewoon
een boek lezen. Het kan allemaal tijdens het
weekend. Schrijf je dus in!
Nog iets moois voor 2017: we gaan nieuwe
clubkleding introduceren. Schrik niet, we
blijven trouw aan onze clubkleuren! Natuurlijk,
100 leden dus 100 meningen, maar we zijn
allemaal trots op onze club en dat zullen we
laten zien. Bij alle hardloopevenementen
zullen de HRR-lopers te herkennen zijn aan de

onderscheidende kleuren zoals we die al sinds
1984 hebben. Een groep enthousiaste leden
is al bezig om vorm te geven aan alles wat
hiermee te maken heeft. Bij de aankomende
ALV hopen we een mooie presentatie te
kunnen geven.

Als vereniging willen we ons ook sterker
maken op maatschappelijk gebied. Een mooi
voorbeeld is natuurlijk de stichting Haegse
Ooievaar Runners, die zich inzet voor de
Stichting Roparun Palliatieve Zorg. Daarnaast
hebben we de Royal Ten, waarmee we heel
hardlopend Den Haag een plezier doen. Doel is
om op dit terrein nog beter bezig te zijn.
Kortom, het wordt een druk en heel mooi jaar!
Marcel Kamsteeg, voorzitter

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur wenst jullie allemaal fijne feestdagen
toe en een gezond en sportief 2017.
Je bent samen met je partner van harte
uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie
op zondag 8 januari van 17.00 tot 19.00 uur
in het clubhuis.
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Niet uitbreiden maar moderniseren

Marsroute voor de verbouwing
De bouwwens van de HRR-leden is: niet uitbreiden van het clubhuis, maar moderniseren. Hoe het daarmee staat, laat penningmeester van het bestuur en tevens voorzitter
van de bouwcommissie Gijsbert van Lomwel zien aan de hand van zijn dagboekaantekeningen: "Willen we in 2018 bouwen, dan zullen we in de zomer van 2017 offertes
moeten verzamelen."
Dinsdag 11 oktober
Ik kijk terug op een geslaagde eerste ALV van
ons bestuur. Het was fijn om bevestigd te zien
dat de enquête naar de bouwwensen onder de
leden een goed idee was. Dank aan Danielle
Lubberts en Cees Bol - zij hebben de enquête
opgezet en gezorgd dat alle leden die online
konden invullen. En mooi dat de leden de rode
draad uit de enquête onderschrijven: niet
uitbreiden, maar moderniseren van douche
en kleedruimte. Met als optie om ook de
massage- en fysioruimte te renoveren.

Enquête uitslag:
niet uitbreiden, maar
moderniseren

foto: Frans Martens

Voor de ALV van april volgend jaar hebben we
als bestuur beloofd de plannen te presenteren.
Een actiepunt waar mijn naam achter staat.
Gelukkig kan ik voortborduren op het voorbereidende werk dat onder leiding van mijn

voorganger, penningmeester Gert-Jan Smit, is
verzet. Stap 1 is om met hem van gedachte te
wisselen over de marsroute.
Woensdag 19 oktober
Altijd weer plezierig om met Gert-Jan te
kunnen sparren. Hij heeft me op een zeer
prettige manier wegwijs gemaakt in de boekhouding van de club. Ook bij de aanstaande
jaarafsluiting kan ik op zijn hulp rekenen. Met
wind mee loop je toch net wat makkelijker.
We bespreken de marsroute voor de verbouwing. Die laat zich vrij eenvoudig uittekenen:
elk kalenderjaar is september de deadline bij
de gemeente Den Haag voor het aanvragen
van subsidies. Willen we in 2018 bouwen,
dan zullen we in de zomer van 2017 offertes
moeten verzamelen en de subsidieaanvraag
voorbereiden. Dat lijkt haalbaar, uitgaande van
een akkoord op de ALV in april 2017 voor onze
plannen.
We bespreken ook de samenstelling van het
team; cruciaal is technische kennis, weten wat

Gijsbert van Lomwel is de man met de hamer

een bestek is en dat ook kunnen lezen. In de
voorbereiding van de bouwplannen heeft Jan
Kesteloo die rol ingevuld. Handig om met Jan
verder te praten over de teamsamenstelling.
Vrijdagavond 28 oktober
Ik tref Jan op de vrijwilligersavond in een
weliswaar nog niet verbouwd, maar toch zeker
heel anders aangekleed clubhuis. Jan heeft
gelukkig nog steeds zin om met dit project aan
de slag te gaan. Hij merkt op dat het ideaal zou
zijn als Henk Mullekes ook mee zou denken;
hij kent ons clubhuis niet alleen als gebruiker,
maar ook als loodgieter. Helaas is Henk net
weg als dit idee geboren wordt, zodat ik hem
nog niet direct kan vragen of hij bereid is om
mee te doen. Next step is om een vergadering
te plannen, ook met enquêtemakers Danielle
en Cees; Jan Kesteloo zal daarin de voorlopige
plannen presenteren, waarna we met elkaar
de marsroute richting april bepalen.
Eerste week november
We convergeren snel naar een datum; dinsdag
15 november gaan we om de tafel. Ook Henk
Mullekes kan van de partij zijn. Daar ben ik
erg blij mee. Danielle zal bij de club aansluiten
zodra we subsidies aanvragen, daar kan zij
goed bij helpen. Ik ben opgelucht dat we zo
snel met de juiste mensen aan de slag kunnen
met de plannenmakerij. Ik verheug me erop.
Dinsdag 15 november
Er blijkt op deze dinsdagavond meer vergaderd
te worden op de club; Jan Willem Six en Cees
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Krielaart zijn in overleg over de financiën van
de bar. Omdat er weinig loopgroepen zijn,
kunnen we prima in de kantine overleggen.
Jan blijkt van het traject tot nu toe een verslag
bijgehouden te hebben in de vorm van een
PowerPoint. Scrollend door de slides hebben
we snel beeld van wat er allemaal al is bedacht
in de voorbereiding, gelardeerd met foto's van
relevante delen van het clubhuis. Gegeven de
uitkomst van de ALV, richt ons gesprek zich nu
op de kleedkamers.
Al snel in dat gesprek leer ik een bouwwijsheid: "Voorkom dat je links renoveert terwijl je
rechts bent vergeten".
In dat kader bespreken we de installatie. Met
andere woorden, als we toch aan de kleedkamers beginnen, moeten we dan bijvoorbeeld
niet ook direct de boiler vervangen? Henk stelt
ons gerust. De boiler is in 2015 vervangen door
een serieus exemplaar, die ook kan werken
met zonnecollectoren. Drie à vier collectoren
zouden voor de douches genoeg zijn. En niet
onbelangrijk, daar zou het dak sterk genoeg
voor zijn. Ook de elektrische installatie is
up-to-date, met vrijwel overal energiezuinige
ledverlichting en sensoren.
Wat er volgens Henk wel vervangen moet
worden, zijn de toevoerleidingen en de vloerverwarming in de kleedkamer. Die vloerverwarming is oud en heeft te weinig capaciteit.
Dat is de reden dat er in de dameskleedkamer
radiatoren bij zijn geplaatst.
Techniek is natuurlijk cruciaal voor de kleedkamers, maar uiteindelijk gaat het er toch vooral
om hoe het eruit komt te zien. Jan heeft een
eerste schetsje gemaakt. Het basisidee is om
twee grote kleedkamers te maken, in plaats
van de vier die we nu hebben. Een idee dat
ook andere mensen blijken te hebben: Cees
heeft de tekeningen meegebracht die clublid
Jelle van Veen in 2012 maakte voor de kleedkamers. Die lijken er sterk op.

Ik ben opgelucht dat
we zo snel met de
juiste mensen aan de slag
kunnen gaan
Maar met de indeling alleen zijn we er nog
niet; kleur en materiaalgebruik moeten we nog
kiezen. Daarbij hangt de keuze voor het afwerkingsmateriaal weer samen met het gemak
waarmee de kleedkamers schoongehouden
kunnen worden. Gelukkig hebben Jan en Henk
ervaring.
Al filosoferend komen we tot een planning;
december gebruiken we om te schetsen. In
januari kiezen we een paar varianten. Die varianten zullen we ophangen in het clubhuis om
vast meningen te peilen. Vanaf januari gaan

we aan de slag om opties voor de afwerking op
een rij te zetten. Het idee is om zogenaamde
'moodboards' te maken; die geven een indruk
van de verschillende varianten van afwerking.
Parallel maken we een inschatting van de
kosten, om in april op de ALV met alle leden
een goed onderbouwde keuze te maken voor
het definitieve ontwerp.
Woensdag 16 november
In de bestuursvergadering doe ik kort verslag
van het vruchtbare overleg met de bouwcommissie. Maar ook de update van Jos de Graaf
over de bestrijding van de legionellabesmetting is relevant voor de bouwcommissie.
Zonder mezelf en u te verliezen in technische
details: de koudwaterleiding zit nu waarschijnlijk te dicht tegen de warmwaterleiding en ook
kunnen we mogelijk toe met minder ketels.
Aldus de legionella-inspecteur. Ik neem het
mee naar de bouwcommissie.
Zondag 21 november
Ik ben niet de enige die een link legt tussen
de legionellabesmetting en de renovatie
van de kleedkamers. In het clubhuis tref ik
Jolanda Messerschmidt, die opmerkt dat ik
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met die besmetting de business case voor de
renovatie al wel rond heb. Ik kan dat alleen
maar beamen.
Ik ben op de club voor een heuse fotoshoot.
Het resultaat ziet u bij dit dagboek. Na afloop
drinken fotograaf en clublid Frans Martens en
ik nog een kop koffie met Darius. We bespreken de plannenmakerij voor de renovatie van
de kleedkamers. Als ik mezelf hoor zeggen dat

Op de ALV in april 2017
presenteren we onze plannen
we nu aan het schetsen zijn en erop mikken
in 2018 te gaan bouwen, ben ik niet de enige
die zich afvraagt of dat niet sneller kan. Die
gedachte houd ik nog even vast.
Zaterdag 26 november
Na de training tref ik Jan Kesteloo in de
kantine. Hij is bezig met de schetsen. In zijn
werk doet hij regelmatig weer nieuwe inspiratie op. De schetsen zijn zogezegd aan het
rijpen. Ich bin gespannt!
Gijsbert van Lomwel
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Looptraining van Barbara van Gessel

’Rechtop lopen is gemakkelijker hardlopen’
Barbara van Gessel is niet zo bezig met skippings, zweefpassen en kaatssprongen, maar met krachttraining van de core van het
lichaam. 'Hardlopen is gemakkelijker als je rechtop blijft lopen, ook als je moe bent.'
Foto's: Frans Martens
Na het heuvelige grindpad langs het fietspad
aan de Van Alkemadelaan wordt er gerekt op
een bemost duinveldje. 'Je moet je bovenbeen
wel meebewegen als je je enkels rolt', geeft
Barbara een loopster mee. 'Het is belangrijk
om oefeningen goed uit te voeren.'
Krachttraining van de core
Barbara: 'Mijn trainingen bestaan uit drie
onderdelen: kracht, snelheid en uithoudingsvermogen. Ik maak een vast schema voor drie
keer in de week. Elke maandagavond is het
bootcamp. Dan wordt er gewerkt aan kracht.
Als je buik, rug en heupen sterk zijn dan loop
je soepeler. Door de core van je lichaam te
versterken ontlast je je benen en verminder
je de impact op je gewrichten als heup, enkel
en knie. Er zijn al een hoop trainers die aan
deze core-trainingen doen. Want hardlopen is
gemakkelijker als je rechtop blijft lopen, ook
als je moe bent.'
Snelheidstrainingen staan voor de donderdagavonden op het schema. 'Ik bedenk de route
altijd van tevoren. Zeker voor een intervaltraining. Je wil geen drukke wegen oversteken als
je net op snelheid bent.'

Barbara van Gessel laat zien hoe het moet

T

rainster Barbara van Gessel komt aanlopen
en zwaait naar een paar groepsleden die
al binnen staan. 'Kijk, zo vriendelijk gaan we
met elkaar om', zegt Sal die terugzwaait. 'Het
is de gezelligste groep van de vereniging.' 'En
de leukste vereniging achter de duinen', vult
iemand aan. Iedereen beaamt het. 'Dit is een
groep waar hardlopers blijven. Niet voor de
talentontwikkeling, maar omdat het zo gezellig
is.' 'En omdat wij de liefste trainster van de
HRR hebben', zegt iemand nadrukkelijk.
Het is niettemin een naargeestige, sombere,
doodstille dag. Het motregent. Het is mistig en
grijs. Maar dat deert de groep niks. 'Barbara is
beroemd om haar schaterende lach. Zij is onze
verbindende factor. We lopen weg met onze
trainster.'

Inlopen met Jan Knippenberg
Barbara: 'Op zaterdag staat er altijd een duurloop op het schema. Vandaag wordt het een
rondje watertoren, groene paaltjes (of Lions
Trail), over het libellepad naar het grindpad,
en via de boerderij weer terug naar de club.
Harde ondergrond wordt vermeden.'
Bij het inlopen gaan de gesprekken over de
laagjes hardloopkleding en het weer. Jasjes
gaan al snel uit. Er wordt gepraat over werk:
netwerken, watermanagement, communicatie.
Over thuis en tv. Andere Tijden Sport ging
gisteren over Jan Knippenberg, de ultra-langeafstandsloper die in 1974 vanuit Hoek van
Holland in negentien dagen naar Stockholm
rende. 'Omgerekend komt dat neer op twee
marathons per dag', zegt Peter ontsteld.

Gemêleerd gezelschap
Op zaterdag is het duurlooptraining. De groep
loopt na het strekken via de watertoren
richting de groene paaltjes. Langzaam maar
zeker wordt de afstand tussen de snelle en
langzame lopers groter. De groep is niet meer
één, maar een lint van twee aan twee.
'Het blijft een recreatiegroep. We zijn een gemêleerd gezelschap van renners die wedstrijden lopen en anderen niet. Op de 10 km loopt
de groep tussen de 50 en 60 minuten en op de
21 tussen 1.55 en 2.10. Het allerbelangrijkst
vind ik dat iedereen vooruitgaat. Je wilt ook op
oudere leeftijd snelheid kunnen maken. Ik ben
niet zo bezig met skippings, zweefpassen en
kaatssprongen, maar met rechtop lopen en de
zwaartekracht gebruiken. Ik noem het 'sitting
disease' als renners tijdens het hardlopen in
elkaar zakken. Rechtop lopen en de rotatie van
de schouders verminderen is de key tot makkelijker lopen.'
Het bewijs is er ook. Drie leden van de groep
hebben tijdens de 15 km van Wassenaar een
persoonlijk record gelopen: 1.12, 1.17 en 1.25.
Bij het hek van de groene paaltjes (Lions Trail)
aangekomen wordt er gestofzuigd. Zonder dat
iemand er weet van heeft overlegt Barbara
met haar hulptrainer Peter dat zij achterin gaat
lopen. 'Ik blijf bij de laatste.' Het klaphek gaat
open. Nu is het aan het individu. Er wordt niet
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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 recreatiegroep van
Barbara van Gessel.
meer gepraat. De snelle gaan voorop: Bert-Jan,
Peter, John, Sal, Sandra...
Erfenis van Jacques
Barbara heeft de groep vier jaar geleden
overgenomen van trainer Jacques Overgauw
die plotseling overleed. 'Jacques was mijn
buurman en heeft jaren gezeurd dat ik moest
gaan hardlopen. Toen ik (tien jaar geleden)
38 werd, niet meer rookte en tien minuten
achter elkaar kon hardlopen heb ik me gemeld.
Daarna ben ik CPC-groepen gaan trainen,
ben ik hulptrainer geworden en, na de groep
geconsulteerd te hebben, nu dus trainer van
de oude groep van Jacques.
Als erfenis van Jacques start de groep ook wel
eens níet op de club. Voor de variatie.
'We organiseren ook een pubquiz in de kroeg
wat veel lachen en bierdrinken inhoudt,' zegt
Sandra, En we doen mee aan de Moddercross,
Veluweloop, Stuwwalloop, Barbara's eigen
Glühweinloop en tegenwoordig ook de
Nieuwjaarsduik.'
Barbara: 'Zulke evenementen brengen saamhorigheid, maken ons als groep closer en nog
gezelliger.'

'Ik noem het "sitting disease"
als renners tijdens het
hardlopen in elkaar zakken'
Prestaties van de groep
Niemand hoeft wedstrijden te lopen, maar
Barbara wil wel dat de groepsleden zo goed als
ze kunnen presteren. 'Die prestatie is gebaseerd op snelheid. Als je méér wilt presteren
dan we in deze groep kunnen bieden, dan
moet je door. Voormalig groepslid Omar zit
bijvoorbeeld nu in de wedstijdgroep. Die ging
met stappen vooruit en werd hartstikke snel. '
Het wordt een relatief kort rondje omdat
Barbara vandaag een afspraak heeft. 'Meestal
splitsen we op in een lange en korte afstand.
Van twaalf tot achttien kilometer op de zaterdag.' Maar vandaag buigt de hele groep af naar
de waterpomp bij de boerderij en loopt daarna
de snelste weg terug naar de club.
Barbara: 'Het is een geweldige groep. Iedereen
heeft interesse en respect voor elkaar. Iedereen leeft met elkaar mee en nieuwe lopers
worden snel opgenomen. Daar let ik op. Dan
loop ik even wat vaker naast die persoon.
Iedereen moet zich tenslotte welkom voelen.'
(tvdg)

REPORTAGE
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SPORT EN GEZONDHEID

Een persoonlijke ervaring

Hardlopen met astma
Op het eerste gezicht lijken ze niet goed samen te gaan: hardlopen en astma. Maar
niets is minder waar. HRR-lid Debby Keesmaat: "Rennen verbetert juist de conditie van
je longen, ook bij inspanningsastma."
Tekst: Stefanie Bouman (groep Ed Reinicke)

H

oe is het om te sporten met inspanningsastma? Ik sprak erover met Debby Keesmaat, sinds twee jaar lid van The Hague Road
Runners. Voor Debby zich aanmeldde bij de
club sportte ze in de sportschool. Problemen
met haar longen zorgden ervoor dat ze het
sporten nooit lang volhield en geregeld een
aantal maanden rust moest houden.
Ademen door een rietje
Al van jongs af aan deden zich problemen
voor: benauwdheid, heel veel hoesten en pijnlijke luchtwegen en longen als gevolg. Astma.
Sporten is mogelijk, maar niet makkelijk en
ook zeker niet altijd een pretje. Soms voelt het
alsof je door een rietje ademt.

kijkt naar haar voedingspatroon. Hij constateert een ernstig gebrek aan bepaalde eiwitten
en adviseert haar om haar voedingspatroon
aan te passen. Ook geeft hij haar een kruidentherapie. Debby is op dat moment al 20 jaar
vegetariër, maar besluit weer vlees te gaan
eten om zo juiste eiwitten binnen te krijgen.
Na het aanpassen van haar voedingspatroon
verminderen de klachten drastisch. Is het echt
zo simpel? Eigenlijk wel. Debby's longen blijven

gevoelig, maar het lijkt in niets meer op de
klachten die ze al haar hele leven heeft ervaren
en dagelijkse medicatie heeft ze niet meer
nodig. Ook niet bij het sporten.
Inmiddels loopt Debby alweer twee jaar bij de
club, in de groep van Frans Perdijk. Last van
astma heeft ze dus niet meer. Wel ondervindt
ze zo nu en dan nog een beperking als gevolg
van het niet optimaal kunnen ademen.
Dit leidt tot vermoeidheid. Het weerhoudt
haar gelukkig niet van het lopen.
Trainer Frans Perdijk is op de hoogte van haar
verhaal. Het is heel belangrijk dat een trainer
de gezondheidssituatie van de lopers in de
groep kent. Wanneer een loper met astma
een aanval krijgt, zijn medicijnen namelijk het
enige redmiddel. Voor zo'n aanval hoeft Debby
gelukkig niet meer bang te zijn.

Om zo min mogelijk last van de symptomen
te hebben heeft Debby een inhalator die ze
meermalen per dag moet gebruiken. Hierin
zitten de stoffen Brycanyl (luchtwegverwijdend) en Symbicort (ontstekingsremmend).
Dit neemt veel van de klachten weg, maar
ze ziet het niet zitten de rest van haar leven
afhankelijk van dit medicijn te zijn. Ze probeert
daarom allerlei methoden om oorzaken en
klachten te verminderen.
Ademtherapie
Via de longarts in het ziekenhuis start Debby
met longrevalidatie. Daar heeft ze geleerd hoe
ze haar conditie langzaam zonder uit te vallen,
kan opbouwen. Langzaam opbouwen is heel
belangrijk bij inspanningsastma, omdat de
longen moeten wennen aan de overgang van

Longen moeten wennen
aan de overgang van rust
naar inspanning
rust naar inspanning. Ga je te snel? Dan ligt
een hoestaanval op de loer. Debby komt ook in
contact met ademtherapeuten Stans van der
Poel en Tim Binnendijk. Dankzij verschillende
metingen en testen leerde Debby meer over
de capaciteit van haar eigen longen en lichaam
en over het belang van ademhaling. De inzichten uit de longrevalidatie en ademtherapie
helpen, maar nog niet voldoende om zonder
medicijnen door het leven te kunnen en geen
last meer te hebben. Debby is er klaar mee en
is bereid om alles aan te grijpen.
Alternatieve geneeswijze
Dan bereikt haar een goede tip. Via een collega
komt ze bij een Chinese dokter terecht. Deze

Marty en Debby
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Beren
Columnist Jeroen van Els
(groep Pierre van Leeuwen)

V

an de ongeveer twee miljoen Nederlanders die hardlopen, lopen er jaarlijks maar
liefst 710.000 een blessure op. Ook ik heb na
twintig hardloopjaren de nodige blessureervaring. Meermalen sjokte ik met een pijnlijke
hamstring, een ontstoken achillespees en
lange tijd had ik last van hielspoor.
In 2012 liep ik driekwart jaar nauwelijks
vanwege een zeurende pijn in mijn linkerknie.
Doffe ellende.
Nu begrijp ik wat ik toen verkeerd deed.
Vrijwel vanuit het niets ging ik enthousiast vier
keer in de week trainen voor een marathon.
Het tempo lag continue te hoog. Zonder echt
warm te zijn, pijnigde ik mijn pezen tijdens
intervaloefeningen.
Berenloop 2016

Inmiddels loop ik plezierig, redelijk veel,
ontspannen en constant. In 2016 liep ik drie
marathons, drie ultralopen en een stuk of vier
wedstrijden van ongeveer 35 kilometer. Nu ik
tevreden constateer dat ik vier jaar blessurevrij
loop, geef ik graag adviezen over hoe blessuredrama te voorkomen.
ͳͳ Verstandig hardlopen begint met goed
schoeisel. Laat je adviseren in een goede
hardloopwinkel en voel of er een match is
met je voeten. Schoenen terugbrengen is
altijd een optie. Standaard heb ik vier paar
hardloopschoenen in de kast staan die ik
zowat per training afwissel.
ͳͳ Zorg dat je echt opgewarmd bent bij versnellingsoefeningen. In het verleden schoot het
er bij mij tijdens een intervaltraining nog wel
eens in. In principe waag ik me tegenwoordig
pas aan versnellingen nadat ik minimaal 40
minuten rustig heb hardgelopen.
ͳͳ Train je voor een marathon of een andere
lange afstand, maak dan werk van de lange
duurlopen. Standaard loop ik voor een lange
afstand veertien weken lang wekelijks een
duurloop van tussen 20 en 35 kilometer.
Sommige hypes beloven anders, maar die
opbouw acht ik broodnodig. Het lijf en gewrichten moeten wennen aan de belasting.
ͳͳ Wissel de ondergrond af. Altijd lopen over
asfalt geeft een relatief zware belasting voor
je gewrichten. Sinds ik aan trailruning doe
en grotendeels over bospaden, gras en zand
loop, zijn de pijntjes grotendeels verdwenen.
ͳͳ Heb geen haast. Bij een lange duurloop is 10
kilometer per uur een prima snelheid. Liever
ook ontspannen en constant het jaar door
dan hevig pieken en dalen. Zuinig lopen is
het credo.
Deze wijsheden gaan natuurlijk niet op zodra
je beren op de weg ziet.
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CLUBEVENEMENT

Autumn Night
Dinsdagavond 4 oktober stond het HRR clubhuis in het teken
van de Autumn Night: een mooie sportieve avond die werd
georganiseerd in samenwerking met Run2Day Den Haag.
Voor een goedgevuld clubhuis gaf Miriam van Reijen, auteur van
de Hardloperskookboeken, een presentatie over eten in combinatie
met sportief leven. Miriam is een voormalig tophardloper en was
op hoog niveau een runbikerunner. Haar presentatie ging in op wat
voeding kan doen om je (hardloop)prestaties te verbeteren. Haar
inspirerende verhaal en de hapjes naar recepten uit haar kookboeken (gemaakt door Barbara en Ingrid) gaven de deelnemers in de
zaal een enorme boost.
Daarna een spetterende Autumn fashionshow! Hardloopsters
en -lopers van de HRR showden als echte mannequins met veel
overgave de mooie herfstcollectie hardloopkleding van Run2Day.
En natuurlijk zoals het een echt fashionshow betaamt, waren er
ook bubbels bij!
Al met al een zeer geslaagde avond vol energie en inspiratie, mede
dankzij de inzet van Ingrid Kuijpers, Barbara van Gessel, Berry
Kramer en Peter Wisse.

3, 4 en 5 februari

Trainingsweekend
We hebben even een jaartje overgeslagen, maar we pakken
de traditie weer op: het trainingsweekend.
Op 3, 4 en 5 februari 2017 gaat het gebeuren, dit keer in sporthotel
Princess Hotel Victoria in Hoenderloo. Naast de hardlooptrainingen
zijn er voldoende mogelijkheden voor andere sportieve activiteiten
en wordt er van alles georganiseerd. En ja, is er een binnenzwembad, sauna en bowlingbaan. Uiteraard is de zaterdagavond gereserveerd voor feest! Nadere details zijn te vinden op de website
of hoor je rechtstreeks van het organiserend team: Sander van der
Berg, Anita Keus, Johannes van Dam en Guus Vogelpoel.

Zonder vrijwilligers
geen HRR
De vrijwilligersavond was meer dan geslaagd. Een hartverwarmende ontvangst, een prachtig versierde ruimte en een goed
verzorgde catering, inclusief wijnproeverij. Live muziek van een
zanger/gitarist die vrij door de kantine bewoog. Heel sfeervol en
- niet onbelangrijk - je kon elkaar verstaan! Trudy, Dieneke en Frans
dank voor de goede zorgen!

HRR Kerststrandloop 2016
Tijden veranderen, maar soms 'nog' niet. Verleden jaar
hadden we al afscheid genomen van de Kerststrandloop
vanuit de Aquajutter en kerstman Henk, maar dit jaar gaat
het gewoon wéér gebeuren. Voor de 21ste keer organiseert
onze kerstman Henk Hoogeveen de Kerststrandloop.
Wanneer:
Inschrijving en start:
Afstanden:
Startschot:
Inschrijfgeld:

Tweede Kerstdag, maandag 26 dec. 2016
Zeevisvereniging de Aquajutter bij het
havenhoofd vanaf 10.00 uur
1,2 km voor kinderen en de 5 en 10 km
om 12.00 uur
€ 7,00 (kinderen tot 12 jaar kunnen gratis
meedoen aan de 1,2 km)

HOT ROAD REVIEW
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door Herman van der Stijl

Vul in het diagram de woorden in volgens de
omschrijvingen hieronder. Gelijke getallen zijn
gelijke letters. Bij juiste invulling onstaat in de
grijze balk een woord. Stuur het woord naar
snipesgeest@gmail.com.
Onder de juiste inzendingen wordt een cadeau verloot.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Richel in Meijendel vernoemd naar een clublid
Voorloper van de Royal Ten loop
Eenmalige HRR loop op het strand
Golvend verhard pad evenwijdig aan de kust
Naar Wassenaar en langs Duinrell over de Buurtweg terug
Oud sponsor HRR 10 mijl loop
HRR Crosscircuit in de Nieuwe Scheveningse Bosjes
Alternatief voor HRR
Duindal in Meijendel
Clublid V: liep 2.33.40 op de marathon
Onverharde strook tussen strand en fietspad
HRR prestatieloop over 20 km. in Scheveningen
Meijendelse berg
Clublid M: liep 2.22.57 op de marathon
HRR Goeroe

Hot Road Relationships

Evert en Paula van Nieuwenhuizen
Broer en zus Evert en Paula van Nieuwenhuizen komen uit een gezin van 5 kinderen,
waarvan hij de oudste en zij de jongste is. Ze zijn geboren en getogen in Scheveningen.
Evert woont daar nog steeds, maar Paula is inmiddels geëmigreerd naar Den Haag Zuid.
We spreken alleen Paula, want Evert is deze
zaterdag in geen velden of wegen te bekennen.
Geen punt, want als liefste zus van Evert kan zij
het nodige over hem vertellen. Evert doet 'iets'
met computers. Hij heeft 2 zonen en dankzij
zijn huidige vrouw 3 dochters en 2 kleinkinderen waar Evert druk als opa mee in de weer is.
Paula werkt als tolk-vertaler en heeft 1 dochter
die sinds kort op kamers woont. Ze heeft sinds
1 jaar een relatie met Ritsert die in Amsterdam
woont en hardloopt, maar in het weekend ook
bij de HRR te vinden is.

HRR. Hardlopen is haar favoriete sportieve
uitlaatklep die wordt open gezet wanneer dat
zo uitkomt. Lekker genieten van een rondje
hardlopen, bij voorkeur op het strand en in de
duinen dichtbij huis of op de club. Een beetje
afzien tijdens de trainingen, maar vooral niet
te fanatiek. Paula houdt ook van trailrunnen en
loopt daarom, als de conditie en het daglicht

het toe laten, ook graag mee met de trailrungroep. Hoewel Paula na 20km hardlopen
eigenlijk liever op een stoel zou gaan zitten
heeft ze onlangs toch de Meijendelloop van
25km volbracht.
Je zou het niet zeggen als je dit leest, maar
toch lijken broer en zus op elkaar. Beiden
hebben om dezelfde reden gekozen voor de
HRR: lekker buiten lopen, een rondje over het
strand en in de duinen. Gewoon voor de lol in
een gezellige vereniging met leuke mensen.
En omdat ze allebei in de groep van Erik
Kerklaan lopen, spreken ze elkaar nog eens
wat vaker. (mvg)

In het gezin van Nieuwenhuizen was korfbal
sport nummer 1. Evert is, net als twee van de
drie andere broers en zussen, nog steeds lid
van Korfbalvereniging Scheveningen en speelt
in een recreantenteam. Naast korfballer is
Evert een fanatiek en gedisciplineerd hardloper. Hij slaat nooit een training over en neemt
zo af en toe de trainingen over van trainer
Erik. Na eerst jarenlang ongetraind de 10 km
van de CPC gelopen te hebben heeft Evert
zich bij de ZOT aangesloten om zich ook eens
aan de 21km te wagen. Dat beviel zo goed
dat hij vervolgens lid van de HRR is geworden
en inmiddels de nodige marathons gelopen
waaronder in Berlijn, Rotterdam en Den Haag.
Als tiener bleek Paula helaas geen gevoel voor
de (korf) bal te hebben, haar korfbal carrière
werd al na 'blauwe maandag' beëindigd.
Sindsdien, zo'n dertig haar geleden, loopt
Paula hard. Eerst voor zichzelf en later bij de

Paula en Evert van Nieuwenhuizen
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Aanwas
Het is een vruchtbare groep, de groep van Ed Zijl. Drie van zijn loopsters kwamen trots hun baby's aan de trainer tonen... en meer baby's
zijn op dit moment alweer onderweg. Allemaal toekomstige lopers.
Aan Ed zal het niet liggen...

HRR-Clubklassement
De TC heeft voor het komende jaar een nieuw HRR-Clubklassement opgesteld. Er is besloten om meer wedstrijden
op de kalender te zetten. In totaal zijn er nu 25 wedstrijden
waarvan je er minimaal 7 moet lopen. De 10 beste resultaten
tellen mee. Ook komen er nu leeftijdscategorieën per 5 jaar.
27 november
11 december
26 december
31 december
7 januari
22 januari
12 februari
12 maart

Massage
Op zaterdag masseren Marianne van der Werff en Anja van de
Lubbe. Dit geldt niet voor elke zaterdag. Via het bord in de tuin of
bij de ingang van ons clubhuis wordt aangegeven of er op zaterdag
een masseuse aanwezig is.

Oplettende lezers zal het opvallen dat er dit jaar geen HRR 1vd4
Loop op de kalender staat: die wordt gehouden in 2018 als gevolg
van de nieuwe kalender van de 1vd4 wedstrijden.
Winnaars HRR Clubklassement 2015/2016:
M20 Ferdinand Oldeman
V20 Hendrike Oosterhof
M35 Alex de Vries
V35 Mei Lan Chung
M45 Dave Boselie
V45 Anne Marie Joustra-Dijkhuis
M55 Peter van Leeuwen
V55 Annie van Heiningen-Olsthoorn
M65 Jacques Merx
V65 Sophie van Geenhuizen
M75 Peter Hoek

Jubilarissen
Een mooie speld, bloemen en een zoen van de voorzitter. Dat kregen de
onderstaande leden die 25 jaar lid zijn van onze vereniging. Proficiat!

foto: Marcel den Dulk

v.l.n.r. Marjolein, Ed, Mirjan en Patty

Ter Speckeloop, Lisse 5 km
Duinrellcross, Wassenaar ca. 9 km
Kerststrandloop, Scheveningen 10 km
Oliebollencross, Delft ca. 9 km
Oliebollencross, Den Haag ca. 9 km
Clingendaelcross, Den Haag ca. 8 km
1v/d4 Koplopers, Delft 10 km
CPC Loop, Den Haag 10 km
CPC Loop, Den Haag ½ marathon
19 maart
1v/d4 Sparta, Den Haag 10 km
25 maart
Westlandse ½ marathon, Naaldwijk ½ marathon
5 april
1e Clubwedstrijd 5 km
9 april
Rotterdam Marathon marathon
30 april
Omloop Noordwijkerhout 5 km
15 mei
2e Clubwedstrijd 5 km
21 mei
Leiden Marathon 10 km
Leiden Marathon ½ marathon
25 mei
Golden Tenloop, Delft 10 km
28 mei
The Royal Ten, Den Haag 5 km
The Royal Ten, Den Haag 10 km
18 juni
Molenloop, Voorburg 10 km
3 juli
3e Clubwedstrijd 5 km
3 september ½ Marathon Oostland, Pijnacker ½ marathon
13 september 4e Clubwedstrijd 5 km
23 september Vredesloop, Den Haag 10 km

V.l.n.r.: Appie Beekhuizen, Kees Bon, Don de Ruiter, Boy Galjaard, Han
Elkerbout, Marga Elkerbout, Miranda Pronk, Jos de Graaf, Lex Cabral
en John Heemskerk.
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Uit de vitrine

Nieuw op de club:

Bewuster lopen

Randolph Nicia (45)

Mei Lan Chung staat met een tijd van
21 minuten en 9 seconden op nummer
3 in de categorie V35 in de vitrine met
de besten allen tijden. Ook het clubklassement in deze categorie heeft ze
gewonnen.

Tekst: Anna Camps, loopgroep Ed Zijl

M

et een drukke baan bij de gemeente
Den Haag is hardlopen voor haar
een uitlaatklep. Maar dan wel in combinatie met gezelligheid, een biertje en
niet te vroeg naar bed. En nog steeds
boekt ze betere tijden, dankzij haar inzet
maar ook door een andere manier van
trainen. Vroeger was het zo hard mogelijk
lopen, maar met trainer Marco wordt er
ook meer op techniek gelet en bewuster
(zinvoller) gelopen.

’I

k ben bij The Hague Road Runners
terecht gekomen via een vriend. Ik
trainde hiervoor bij Sparta. Vervolgens heb
ik een tijdje gewoon zelf getraind, totdat ik
hier belandde. Ik train bij Appie Beekhuizen.
Ik loop al meer dan 30 jaar, sinds ongeveer
mijn 14e. Een beetje spontaan ben ik op
Curacao begonnen. Toen ik 19 jaar was,
ben ik naar Nederland gekomen. In al die
jaren heb ik al meer dan 80.000 kilometer

De groep is ook een stimulans om beter
te presteren. Het is een hele gezellige
groep, met een mooie mix van jong
en oud. Sommige lopers lopen al bijna
twintig jaar in dezelfde groep. Samen
wordt toegewerkt naar wedstrijden
als de Bruggenloop in Rotterdam. Met
tussendoor de wat kleinere lopen zoals de
Molenloop, 1 van de 4 en de Meeuwen
Makrelenloop. Eigenlijk zijn dat de leukste
lopen vanwege de gezelligheid eromheen.
Haar favoriete loop is de cross. En ook
daar is ze goed in. Afgelopen winter was
ze nummer 2 bij de vrouwen bij de cross.
En ze is ervan overtuigd dat ze beter
kan. Haar ambitie is om een 43'er op de
10 kilometer te lopen en onder de 21
minuten op de 5 kilometer. En dan nog
hoger te komen in de vitrine met topprestaties. Maar dan wel in een nieuwe
categorie. (mvg)
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gelopen. Elf keer liep ik een marathon,
waarvan vier keer de RopaRun, waarbij geld
in wordt gezameld voor zorg en ondersteuning van mensen met kanker. Ik heb eigenlijk
alle afstanden wel gelopen. Begonnen bij
de 800 meter, 1500 meter, 3 kilometer.
Allemaal op de baan.
Meestal train ik in mijn eentje, dat vind ik
heerlijk. Je kan zo de deur uit, hoeft geen
afspraak te maken. Het is voor mij nu wel
moeilijker om vijf à zes keer in de week te
trainen dan vroeger, omdat ik het drukker
krijg met mijn studie. Ik doe nu een studie
voor doktersassistente. Ik loop stage en het
is geestelijk ook zwaar. Ik heb altijd al veel
gestudeerd. Ik beoefende ook al veel beroepen. Bijvoorbeeld militair voor zeven jaar.
Daar ben ik toen ook Nederlands kampioen
militair 5 kilometer op de baan geworden en
ook kampioen op de cross van 8 km.
Naast hardlopen houd ik van lezen, koken,
muziek en reizen. En ik doe aan fitness om
mijn spieren sterk te houden.
Ik vind het mooi om te zien dat mensen
bij het sporten hun doorzettingsvermogen
verbeteren. Het lijkt mij ook leuk om trainer
te worden. De club vind ik gezellig. Ik mis
alleen de atletiekbaan wel echt. Ik zal altijd
blijven lopen. Op de atletiekbaan én op de
weg.’

Wat doet jouw groep?

Medailles, bekers en Drievliet
Naast hardlopen houden de HRR hardloopgroepen ook van andere activiteiten. Zo
had de groep van Ed Zijl een gezellig etentje.
Tekst: Anna Camps, loopgroep Ed Zijl

D

e groep van Ed Zijl organiseerde afgelopen
maand een etentje als afsluiting van het
afgelopen hardloopseizoen. Iedereen had wat
te eten meegenomen. Van haring tot dipsausjes en van apple crumble tot fruitsalade. Er
werd bijgekletst over uiteenlopende onderwerpen. Hardloopvoedsel, baby's (geboren én
in aantocht), huwelijken, werk en hardlooprecords. Na het eten reikte de trainer medailles
en bekers uit aan degenen die in zijn of haar
leeftijdscategorie het beste had gepresteerd
tijdens het Zorg en Zekerheid circuit.
Om Ed te bedanken voor al zijn trainingen en
zijn steun bij elke wedstrijd, gaven alle lopers
hem een cadeau. Ed kreeg een dagje naar
Drievliet met zijn kleinkinderen.
Het etentje betekende niet alleen een
afsluiting, maar ook de opening van het
nieuwe seizoen. Op naar baby's, huwelijken en
records!
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HRR in gesprek met onze buur Gerard Koop

Hardlopen op Duindigt, moet kunnen
Een van onze meest gerenommeerde buren is Duindigt, verreweg de bekendste drafen renbaan van Nederland. Maar Duindigt is niet meer was het was, want het geld
raakt op. Gerard Koop is een van de mensen die de baan draaiende houdt. En daar
heeft hij veel voor over.

E

en hardloopwedstrijd op Duindigt, het zou
zomaar werkelijkheid kunnen worden.
Duindigt en de HRR zijn er serieus over in
gesprek. Een paar honderd mensen loslaten op
een baan waar normaal alleen paarden komen,
het is weer eens iets anders dan de duinen
en het strand. En Duindigt zal ons met open
armen ontvangen, want er is geld nodig.

De laatste keer dat hardlopers de baan van
Duindigt bevolkten, was meer dan twintig
jaar geleden, vertelt Gerard Koop (68), die al
jaren verbonden is aan Duindigt en als vrijwilliger hele dagen op de baan doorbrengt. 'Die
wedstrijden werden soms zelfs op televisie
uitgezonden. Delen van de wedstrijd gingen
hier door het bos en op de baan was de finish.
Ik herinner me nog mensen als Marti ten Kate,
een bekende marathonloper uit die tijd. Die
kwam hier ook. Het zou toch leuk zijn als we
zoiets in ere herstellen.'

Manusje van alles
Gerard noemt zichzelf een soort manusje
van alles van Duindigt. Je kunt het zo gek niet
bedenken of hij heeft er wel mee van doen.
Op de baan is een museum gevestigd over
de geschiedenis van Duindigt, die 110 jaar
teruggaat. Gerard komt er zeker een dag per
week. Het beheer van de baan, contacten met
trainers, mensen die hun paard komen stallen,
het organiseren van wedstrijden, overal duikt
Gerard op.
Krap bij kas
Zonder Gerard zou Duindigt het moeilijk
hebben, en Duindigt heeft het nu al zo zwaar.
'In de jaren zeventig was Duindigt een begrip in
Nederland. Elke zondag waren er wedstrijden
en hadden we volle tribunes hier. Dat is nu wel
anders. Je moet nu echt in de agenda kijken of
er op zondag een wedstrijd is. En we mogen
blij zijn als we op een koersdag quitte draaien.'

Gerard Koop: manusje van alles van Duindigt

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
Gerard Koop, op het terrein van draf- en
renbaan Duindigt.
Vandaar ook dat Duindigt nu met externe
partijen in zee gaat om zo extra inkomsten
te genereren. Een hardloopwedstrijd op de
drafbaan is dus niet zo raar als het lijkt.
Een van de redenen dat het zo slecht gaat met
Duindigt is dat de paardensport niet meer de
alleenheerschappij heeft over weddenschappen. 'In de paardensport gingen enorme
bedragen om en vrijwel iedereen gokte op
koersen die onder meer hier werden verreden.
De enige concurrent in de gokwereld was
eigenlijk de staatsloterij. Maar nu heb je de
postcodeloterij, de vriendenloterij, je kunt
gokken op internet, noem maar op. Voor een
weddenschapje hoef je echt niet meer alleen
op Duindigt te zijn.'
En dus heeft Duindigt anno 2016 grote moeite
het hoofd boven water te houden. De baan is

HOT ROAD REVIEW

BUREN VAN DE CLUB

15

kwekerij. Deze functie komt hem nu als vrijwilliger nog steeds van pas. 'Het is een hoop
georganiseer hier: zorgen dat alles draait, dat
wedstrijden gelopen worden, dat er voldoende
deelnemers zijn. Er komt heel wat kijken bij
een koersdag. Die gaat pas door als er acht
wedstrijden worden gereden met minimaal
acht deelnemers. Je hebt dus op zijn minst 64
deelnemers nodig op een koersdag. Als die
niet komen gaat het feest niet door.'

De paardensport is zijn lust en zijn leven

nu in handen van enkele particulieren die er
geld in hebben gestoken. Een niet bij naam genoemde 'suikeroom' betaalt de rente en zorgt
er ook voor dat er prijzengeld beschikbaar is.
Deze suikeroom staat ook op de nominatie om
de baan als geheel over te nemen. Later dit
jaar moet daarover een besluit vallen, vertelt
Gerard.
Ziel en zaligheid
Wekelijks brengt Gerard een slordige dertig
uur door op Duindigt. Hij doet dat in eigen
tijd, want voor beroepskrachten is bijna geen
geld meer. 'De enige die hier betaald wordt is
de beheerder van de baan. Die sproeit en rolt
het gras en zorgt ervoor dat de baan er goed
bij ligt.'

Gerard blijft dit allemaal doen zolang hij
kan. 'Ik heb het er voor over omdat Duindigt
een stukje van mezelf is. Ik doe dit met mijn
hart. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik altijd heb
kunnen doen wat ik deed, zonder me echt
in te spannen. Ik zou mezelf wat dat betreft
een zondagskind willen noemen. Wat hier op
Duindigt gebeurt, gaat bepaald niet vanzelf,
maar ik doe het met liefde. Uit liefde voor de
baan die ik altijd met respect 'de oude dame'
noem. Duindigt en de paardensport mogen
gewoon niet verloren gaan.' (sst)

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.
Karel Roosstraat 8
2571 BH Den Haag
Telefoon: 070 - 361 43 43
Telefax: 070 - 360 79 51

Dat Gerard er zoveel tijd en energie in steekt
heeft alles met hem zelf te maken. De paardensport is zijn lust en zijn leven. Duindigt
noemt hij het 'kroonjuweel van de paardensport'. Als kind kwam Gerard al op de baan.
De paardensport ging er met de paplepel in,
zijn moeder kwam hier op jonge leeftijd ook al.
Hele zomers bracht Gerard door op Duindigt.
'Mijn moeder vond het best, zolang ik maar
over ging op school.'
Een blauwe maandag beproefde hij ook zelf
zijn geluk in de paardensport, maar hij bleek
te fanatiek. 'De zweep erover, dacht ik. Ik
sloeg nog eerder op hol dan de paarden.' Zijn
omgeving had daarom zo haar bedenkingen:
Gerard en paarden vormden niet de ideale
mix, was de algehele opvatting op Duindigt.
En dus bleef Gerard vooral langs de kant staan
en vulde hij zijn tijd met onder meer bestuursfuncties in de draf- en rensport. Hardlopen is
ook niet echt zijn ding. 'Dat laat ik liever aan de
paarden over.'
Gepuzzel
Vóór zijn pensioen verdiende Gerard de kost
als boekhouder. Hij was in dienst van een
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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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Terug van weggeweest
Na jaren gestopt met hardlopen doet Jolanda van Leeuwen weer mee aan 1 van de 4 bij Haag Atletiek. 'Ik snapte niks van mijn tijd.
Ik vroeg me af of de afstand wel klopte.'
Tekst: Jolanda van Leeuwen (groep: Annie van Heiningen). Foto: Frans Martens

Jolanda van Leeuwen en broer Peter

’N

a jaren ben ik weer terug bij deze
gezellige vereniging. Ooit ben ik weggegaan vanwege een vervelende hielspoorblessure, heb toen een racefiets gekocht, ben gaan
fietsen en gestopt met hardlopen.
Personal trainer
In de tussentijd volgde ik een opleiding tot personal trainer. Daar heb ik veel gewerkt aan het
begeleiden van hardlopers. Om vitaal te blijven
is het belangrijk om je lijf en geest regelmatig
te triggeren. Voor mij betekent dit afwisseling
in sporten, trainingsvormen en het stellen van
doelen. Tegenwoordig werk ik in het dagelijks
leven als Vitaalcoach (www.vitaalleeuw.nl)
Van Leeuwen genen
Door mijn werk ben ik zelf ook weer getriggerd
om te gaan hardlopen, dit was toch wel mijn
ding. Ik heb niet voor niks Van Leeuwen genen.
En ja, ik kreeg ook weer wedstrijdkriebels en
wilde me wel meten met mijn leeftijdgenoten.
Zaterdag 8 oktober was het zover en deed ik

weer mee met de 10 km van 1 van de 4. Zoals
vanouds ben ik gaan kijken wat de dames uit
mijn leeftijdsgroep voor tijden lopen. Pfff dat
was best wel hard.
Samen met mijn man Hans Bongers en mijn
broer Peter van Leeuwen gingen we op weg
naar Haag Atletiek. In de auto ging Peter na
wat zijn kansen waren op een eerste plek voor
het clubklassement in zijn categorie en wie
zijn concurrenten waren. Prachtig om te zien
waardoor hij getriggerd wordt.
Te snelle start
Het was prachtig weer en leuk om allemaal
oud-bekenden tegen te komen. Wat een
heerlijk sfeertje is dit toch. Ik ging weg met de
hoop om 52 min. te lopen. Bij de eerste 2 km
liep ik achter lopers die gemiddeld 45 minuten
lopen, ik ging dus te snel. Dus haakte ik af. Het
was een voor mij vertrouwd rondje met een
lekkere pittige heuvel, daarna kwam er een vrij
lange afdaling. Gelukkig liepen we niet alleen

maar over de weg maar ook door de duinen.
Ik hou wel van die afwisseling.
Bij de 5 km kwam ik weer op de baan. Daar
stond mijn man Hans. Vanwege een kuitblessure moest hij helaas snel afhaken. Ik kwam
door op 24:30 min. en voelde me heel goed.
Hans riep dan ook 'Ziet er relaxed uit!' Ik was
een beetje verbaasd over hoe het ging en hoe
goed ik mij voelde.
Verrassing
Ook de 2e ronde liep ik prima. Laatste km
aangezet en toen ik op de baan aankwam
hoorde ik de omroeper iets van 48 min roepen.
Ik snapte er eigenlijk niks van, dat kan toch
niet deze tijd en dan door aanmoediging ook
nog maar een sprintje ingezet. Zal de afstand
wel kloppen? Ik kwam binnen op 49:26 min.
en eindigde als 7e in mijn categorie, V45.
Op naar de volgende wedstrijd en het
Crosscircuit. Zo heeft de 1 van de 4 mij weer
getriggerd.'
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Wat is het 1 van de 4 circuit (seizoen 2016/2017)
Een 1 van de 4-wegwedstrijd bestaat uit een 10 km wedstrijd en een recreatieloop over 5 km. Elke cross bestaat uit een korte en een lange
cross. Voorinschrijving voor zowel de cross als voor de 1 van de 4 lopen is gratis voor de leden van Haag Atletiek, The Hague Road Runners,
De Koplopers en Sparta (via de site van je eigen vereniging). Je hoeft geen lid te zijn van een vereniging om mee te doen.
Kosten bij na-inschrijving: € 3,00
Van de vier wedstrijden, zowel van de "1 van de 4" lopen als van de crossen, moet je er minimaal drie lopen om in het persoonlijke klassement
te worden opgenomen. Loop je alle vier de wedstrijden, dan vervalt je slechtste klassering.

De Hardloopwinkel 1 van de 4 lopen

Reglement

Zondag 18 september 2016 - The Hague Road Runners
Zaterdag 8 oktober 2016 - Haag Atletiek
Zondag 12 februari 2017 - De Koplopers
Zondag 19 maart 2017 - Sparta

De Hardloopwinkel 1 van de 4 lopen bestaan uit 4 wedstrijden.
De Hardloopwinkel Crosscircuit bestaat uit 4 wedstrijden.
Voor het bepalen van de klasse waarin je alle wedstrijden van het
seizoen 2016/2017 loopt (Mannen Senior, Mannen 35, Vrouwen Senior,
Vrouwen 35 etc.) telt je geboortejaar tijdens de eerste wedstrijd van
het seizoen. Voor dit seizoen is dat dus 2016.
Voorbeeld: Een man, geboren in 1961 komt gedurende alle wedstrijden
uit in de categorie: Mannen 55.
NIEUW: Dit seizoen voor het eerst met de categorie Vrouwen 55

De Hardloopwinkel Crosscircuit

Prijzen

Zondag 11 december 2016 - Sparta
Zondag 31 december 2016 - De Koplopers
Zaterdag 7 januari 2017 - Haag Atletiek
Zondag 22 januari 2017 - The Hague Road Runners

Na elke wedstrijd wordt er onder de deelnemers een aantal leuke
prijzen in natura op je startnummer verloot (aangeboden door sponsor
De Hardloopwinkel).
Na de laatste wedstrijd van het seizoen zijn er bekers voor de best
geklasseerden in alle categorieën. Het aantal bekers per categorie
is afhankelijk van het aantal atleten dat minimaal aan drie wedstrijden heeft deelgenomen en in het eindklassement is opgenomen.
Voor elke vijf lopers die in het eindklassement per categorie voor
komen wordt één beker beschikbaar gesteld (= 20%).

De snelste HHR per categorie (8 oktober 2016)
en de tijd van Jolanda van Leeuwen
Plts		
9
13
17
44
45
60
126
76
138

Naam
Ferdinand Oldeman
Bouke van der Meer
Dave Boselie
Peter van Leeuwen
Hendrike Oosterhof
Sandra van den Berg
Jolanda van Leeuwen
Mei Lan Chung
Anita Keus

Vereniging
HRR
HRR
HRR
HRR
HRR
HRR
HRR
HRR
HRR

Cat.
MSE(8)
M35(3)
M45(4)
M55(3)
VSE(2)
V45(1)
V45(7)
V35(4)
V55(4)

Tijd
0:34:58
0:36:23
0:37:28
0:40:37
0:40:48
0:42:11
0:49:26
0:44:05
0:50:51

In het persoonlijk klassement van de 1 van de 4 en van het crosscircuit
worden niet alleen de atleten van de organiserende verenigingen opgenomen; dit geldt ook voor atleten van andere verenigingen.
Het clubklassement van de 1 van de 4 geldt alleen voor de vier
organiserende verenigingen Haag Atletiek, The Hague Road Runners,
De Koplopers en Sparta. Voor dit klassement tellen de beste klasseringen per wedstrijd van alle categorieën. Er is een wisselbeker voor
de vereniging met het laagst behaalde aantal punten over het gehele
1 van de 4 seizoen.

EINDREDACTIE
HRR CLUBBLAD
GEZOCHT
De hoofdredacteur en de eindredacteur van het clubblad stoppen. Dit
is het laatste nummer waar Ondine
Gort en Thea van der Geest aan
hebben gewerkt.
Vanaf oktober 2013 gaven zij leiding
aan de redactie en hebben het blad
gemaakt tot wat het nu is. Hoogste
tijd voor nieuwe ideeën en andere
inzichten. Wie durft?
Mail: redactie@hagueroadrunners.nl
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Bern, Zwitserland

Kaasfondue als beloning
Sophie van Geenhuizen liep dit jaar de Grand-Prix van Bern. “Als je naar beneden
dendert, moet je ook omhoog kunnen rennen…”
Tekst: Sophie van Geenhuizen (groep Annie van Heiningen)

A

l dertien keer loop ik mee in Bern en nu
bij de 35e editie ben ik weer van de partij.
Gelukkig wonen er vrienden in Bern, dat maakt
een verblijf daar nog gezelliger. Ze staan langs
de kant, moedigen aan, snappen er niks van en
maken kaasfondue.
Klassiek
Er zijn verschillende afstanden af te leggen,
maar de enige echte is de klassieke 10EM.

Daarvoor melden zich zo’n 14.500 lopers voor
de start. In dertig startblokken worden we
heengezonden en direct daarna vallen we naar
beneden, de stad in. Ik sta in startblok 27, weg
om 16:46 uur.
Kinderkopjes
Eenmaal naar beneden gedenderd volgen
dan onmiddellijk de kinderkopjes: vanaf de
Bärengraben door de mooie oude stad, langs

Sophie van Geenhuizen

de beroemde Zytglogge. Zo’n twee kilometer
loop je over die ongelijke stenen door het
oude Bern.
Gevaarlijk water
Langs de rivier de Aare pakken we kilometers
asfalt. Het water staat hoog en stroomt fel, in
2014 stond het water gevaarlijk hoog en werd
de route hierom gewijzigd. Via de dierentuin
Dählhölzli lopen we door het naastgelegen
bos langs paden omhoog het Aaredal weer uit.
Over de Monbijoubrug, over de Bundesplatz,
langs de Zytglogge en weer die kinderkopjes.
Binnen
Bij de Bärengraben krijgen we zicht op de te
nemen Aargauerstalden. Volhouden! Als je
naar beneden dendert, moet je ook omhoog
kunnen rennen… Vroeger noemde ik dit het
dessert, nu de hel; de Berners zeggen HeartBreakHill. Nog een kilometer te gaan. Waarom
doe ik dit eigenlijk zo graag? In 1:42:42 ben ik
binnen, iets sneller dan in 2014. Dus ik ga mijn
15e Grand-Prix gewoon weer doen.

Informatie
Langs het parcours: zeker 100.000 toeschouwers, ongelooflijk veel muziek én de belangrijkste bezienswaardigheden van Bern. Volgens de Zwitsers: de mooiste 10 mijl van de wereld
voor goed getrainde lopers! Want het is een behoorlijk pittig heuvelend parcours. De 36e
editie van de Grand-Prix van Bern is op 13 mei 2017. Zie: www.gpbern.ch
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Cartoonist: Maarten Verpoort (HRR-lid)

Word lid van de Club van Honderd

Financiële steun

Dit jaar levert de Club van Honderd een bijdrage aan het plaatsen van verlichting
onder de serreluifel, bij de fietsenstalling en het toegangshek. Voorzitter Margriet
Hoekstra: 'Hoe meer leden lid zijn van de Club van Honderd, des te meer we The
Hague Road Runners financieel kunnen steunen.'
Veel verenigingen kennen een groep leden die hun club extra financieel willen steunen.
Ook The Hague Road Runners kent zo'n groep die hier de 'Club van Honderd' wordt
genoemd. Deze naam is ontstaan omdat tot 2002 de contributie 100 gulden bedroeg.
Het voornaamste doel van de Club van Honderd is The Hague Road Runners op financieel
gebied een helpende hand toe te steken voor bijzondere projecten. Dit vindt zijn oorsprong
in 1994 toen er sprake van was dat The Hague Road Runners naar een andere locatie
moesten verhuizen, wat uiteraard de nodige kosten met zich mee zou brengen. Er werd toen
door een aantal enthousiaste leden de Club van Honderd opgericht.
Op dit moment bedraagt de jaarlijkse contributie €  45 en hoe meer leden lid zijn van de
Club van Honderd, des te meer The Hague Road Runners financieel gesteund kan worden.
De keuzes voor bestedingsdoelen wordt in overleg met het bestuur van The Hague Road
Runners gemaakt en daarna altijd voorgelegd aan de leden van de Club van Honderd ter
instemming. Het bestuur van de Club van Honderd streeft naar een zorgvuldige en nuttige
besteding van het contributiegeld waarbij transparantie voorop staat, elke euro wordt
verantwoord.
Ieder voorjaar vindt de Algemene Ledenvergadering van de Club van Honderd plaats, waarin
de doelstellingen voor het komende jaar worden besproken. Dit jaar zal op verzoek van het
bestuur van The Hague Road Runners een bijdrage worden geleverd aan het plaatsen van
verlichting onder de serreluifel en het installeren van buitenverlichting bij de fietsenstalling
en het toegangshek. Verder staat er het verzoek vanuit 2012, of een
investering in een renovatie en/of uitbreiding van ons clubhuis tot de
mogelijkheden behoort, nog steeds.
Denk je na het lezen: ik zou ook wel willen horen bij deze Club van
Honderd van de club, schroom dan niet om één van de bestuursleden
te benaderen. Dat zijn Margriet Hoekstra (voorzitter), Frank Thuijs,
José Willemse, Aad Overdevest, Cees Crielaard en Ben Hermans.
Meer informatie over de Club van Honderd staat op de HRR-website
en kan je vinden in het clubhuis via gele flyers.

CPC-runners van start
Zondag 27 november zijn de CPC-runners
weer van start gegaan. In totaal hebben
zich 57 runners aangemeld, 45 runners
voor de 10 km en 12 voor de halve
marathon. De organisatie verwacht nog
zeker 10 tot 15 nieuwe aanmeldingen
in de komende weken. Dit jaar is een
waar media-offensief aan de start vooraf
gegaan. Er is een persbericht uitgegaan
dat een mooi stuk in de Posthoorn heeft
opgeleverd en er zijn 500 flyers gemaakt
die in winkelcentra e.d. zijn uitgedeeld. Dit
heeft dus een mooi resultaat opgeleverd.
Voor de 10 km kunnen beginnende lopers
zich opgeven. Voor de halve marathon
geldt als voorwaarde dat je de 10 km
binnen een uur kunt lopen. De CPC is
komend jaar op zondag 12 maart. Alle
runners nu al veel succes toegewenst!
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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
Patricia van Es?
maatjes bij de HRR terechtgekomen.
Ik had toen al de marathon van Rotterdam gelopen in 4.11.16. Samen met
Ellen Koedam (ook HRR-loper) hebben
we gewoon wat trainingsschema's
van het internet gehaald en een eigen
schema gemaakt. Ze heb ik ook de
halve marathon van Mallorca gelopen,
de 15 km van Versailles en nog veel
meer loopjes. In 2012 heb ik samen
met een loopmaatje als duo de eerste
prijs op de halve afstand (ik 500 meter
zwemmen, hij 5 km hardlopen) gewonnen bij de Wassenaarse zwemloop.
Ik loop nu in de groep van trainer
Ben van Kan. Fijne mensen, grote
groep, jong en oud, waarin men elkaar
respecteert ook al hebben sommige
lopers soms verschillende doelen. Ben
van Kan motiveert ons uitstekend door
de kilometers heen. Ik ga altijd met
een positief gevoel naar huis.'

Patricia van Es

O

p onze afspraak haalt Patricia direct haar
aantekeningen uit haar tas, waarop ze
precies heeft uitgeschreven wat zij graag kwijt
wil tijdens dit interview. We starten meteen en
al snel blijkt dat we hier met een duizendpoot
te maken hebben.
Stafmedewerker
'Ik ben sinds 2014 stafmedewerker bij de GGD
Haaglanden. Daarvoor werkte ik vijf jaar als
verpleegkundige, via projecten ben ik in deze
functie beland. Ik handel klachten af die binnenkomen over de GGD. Daarnaast coördineer
Leeftijd:
Werk:
PR:
Houdt van:
Bijzonderheden:

Trainer
'Maar ik doe meer: ik heb afgelopen
zomer mijn trainersdiploma voor bootcamp gehaald. En ja, ik heb 'de pen' te
danken aan de cursus assistent-trainer
die ik samen met Dave Boselie heb
gevolgd. Ik heb net als hij de ambitie
om ooit nog eens trainer te worden.
Maar nu even niet, te druk. Ik ben
momenteel ook bezig om mijn motorrijbewijs
te halen. Die hoop ik eind van het jaar op zak
te hebben.
Plannen
'Ik heb altijd veel plannen, en veel interesses.
Zo wil ik nog leren salsadansen, paardrijden,
op Spaanse les en ik zou graag een instrument
willen bespelen. Maar ik kan niet alles tegelijk.
Heb ook nog een brede vriendenkring, maak
deel uit van veel vriendenclubjes.
Reizen is een van mijn favoriete hobby's. Zo
heb ik vijf maanden alleen door Australië en

34 jaar
Stafmedewerker GGD Haaglanden
PR: 22.49 op de 5 km, 49. 02 op de 10 km en 1.53.21 op de 21 km
Buiten zijn, koffie, Thais eten, de zee en skiën
Ben blij met de club: met zo weinig krijg je zoveel terug

ik het opstellen van het jaarverslag. Afwisselende taken, al mis ik soms het directe contact
met mensen, zoals ik dat had als verpleegkundige. Ik zit nu veel achter de computer.'
Lopen en meer...
'Ik loop sinds 2014 bij de club. Ik liep al veel
eerder, maar deed dat met een groepje van
sportschool Jack Slagman. Die ging in 2014
dicht en toen ben ik met nog een paar loop-

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

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

06-5111 0224
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)

Zuidoost Azië getrokken. En oh ja, ik heb ook
nog de 4-daagse gelopen.
Ja, ik ben veel op pad, ben graag onder de
mensen en hou van natuur, zon en zee. Zo
vind ik het altijd zo heerlijk als we tijdens de
training met z'n allen in zee zwemmen. Wat
een feest! (oig)

MEDIACOMMISSIE

Patricia geeft de pen door aan Hans van der
Ham uit de groep van Ed Zijl.

CLUBKLEDING

06-2517 7102

Voorzitter (vacature)
Peter Wisse (webmaster)
06-1311 1574
E: webmaster@hagueroadrunners.nl

VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
Dieneke van der Waal, Trudy Oosterbosch
en Frans Perdijk
Ed Zijl

06-2309 5534

