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Zo terugziend lijken de afgelopen maanden enigszins op een
zomerreces. VeeI mensen met vakantie, waaronder natuurlijk leden,
commissie- en bestuursleden. Een mens vergeet snel. Zo ook zijn
de turbulente ontwikkelingen rond de oude en nieuwe clubaccommo-
datie bijna vergeten. Nadat duidelijk was, dat er geen naadloze
oplossing te vinden was tussen de oude accommodatie (Doorniks-
estraat) en de nieuwe locaties welke als mogelijkheid door de
gemeente waren geopperd voor de plaatsing van de door ons
àangekochte gebouwen, is met medewerking van een aantal partijen
een oplossing gevonden in het betrekken van de accommodatie van
de voetbalvereniging oranjeplein aan de Buurtweg.
De gemeente heeft op een goede manier bemiddeld tussen de
voetbalvereniging Oranjeplein en onze vereniging en het resultaat
ervan is geweest, dat Oranjeplein de accommodatie op een eerder
tijdstip dan oorspronkelijk gepland verliet en wij derhalve op
tijd van de accommodatie aan de Buurtweg gebruik konden maken.

Dat was ook nodig, waar dezelfde gemeente een ontruimingsprocedu-
re tegen ons had opgestart, de datum van het Kort Geding aI
vaststond en met aan zekerheid grrenzende waarschijnlijkheid het
resultaat van de Kort Geding procedure ook aI, zodat de accommo-
datie van OranjepJ.ein aan de Buurtweg als een zeer acceptabele
tussenoplossing beschouwd werd.

De informatie-avond gehouden in ons nieuwe clubhuis aan de
Buurtweg gaf aan, dat de leden met deze accommodatie bijzonder
tevreden hraren. Het is dan ook een schitterend gebouw met
uitstekende voorzieningen en het ligt bovendien aan de rand van
Wassenaar en de duinen; een beter loopgebied kun je je niet
wensen.

Dat alles is niet zonder meer tot stand gekomen. De ontmanteling
van het oude clubhuis, de opslag en de verhuizing hebben veel
werk gekost en een groot aantal mensen heeft hieraan meegerrerkt.
Vanaf deze plaats hartelijk bedankt.

In principe moet de huidige accomrnodatie als een tijdelijke
gezien worden. De accommodatiecommissie is nog immer in overleg
met de gemeente over een goede locatie voor de te plaatsen
gebouwen. In de afgelopen jaren zí1n aI vele locaties de revue
gepasseerd. Meerdere malen hebben hrij op voorstellen van de
gemeente posit,ief of positiever gereageerd. Even zovele malen
zijn er van de kant van de gemeente bezwaren geweest die een
voortgang op die locatie hebben geblokkeerd. Er is nu lreer een
nieuwe locatie in onderzoek en echt, het is niet te voorspellen
hoe dit zaJ- aflopen.
In ieder geval bewaken $rij deze affaire nauwlettend. Verdere
berichten hierover in het volgend clubblad of anderszins.

ZeLf heb ik van het zomerreces gebruik gemaakt om de Ollmpische
Spelen in Barcelona te bezoeken. Ik miste natuurlijk Anne van
Schuppen, maar dat is bekend en daar is al genoeg over geschre-
ven. Meer dan vervelend en onjuist, maar Ànne zal zich ongetwij-
feld revancheren.
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Er komen hreer drukke tijden aan, te beginnen met het inmiddels
plaats gehad hebbende openingsfeest, de time trials, crosses, de
Étart vàn de Fit Ten Miles loopgroep, en natuurlijk op zondag 20
december a.s. de F'it Ten Miles zeJ,f. Het welhaast, geheel nieuwe
organisatiecomité slaagt erin - dat kan nu aI wel gezegd worden -
om een zeeÍ aansprekend evenement neer te zetten.
Het comité bestaat uit keihard werkende, enthousiaste }eden die
er in slagen om nog meer Ieden bereid te vinden hun medewerking
aan het evenement te verlenen. Een goede zaak en sranneer u de
vraag gesteld wordt om iets te doen voor de Fit Ten Miles, aarzel
aan nièt en stem toe. De wedsÈrijd is wederom opgenomen in het
pickwick Run Classics circuit en kent wat nieuwe elementen, zoals
de officiële deelname van wheelers, de scholierenloop ellr
nogmaals, de introductie van de Fit Ten Miles loopcursus.
Hou zondag 20 december L992 in ieder geval vrij in de agenda, in
de eerste plaats ten behoeve van de organisatie €Dr mocht dat
niet nodig zl)n, dan natuurlijk voor deelname aan de prestatie-
of wedstrijdloop.

Tot slot nog even de aankondiging van de op handen zijnde
najaarsvergadering welke op dinsdag 13 oktober a.s. om 20.00 uur
plaats vindt. De gelegenheid bij uitstek om op zijn minst met het
bestuur en commissies van gedachten te wisselen.

Ton Vermolen (Voorzitter a.i.)
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autoverhuur
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Achilles Autoverhuur verhuurt
personenauto's, kombi's,
9-pers. busjes, kampeerauto's
bestel- en vrachtwagens met
hydraulische laadklep, van
Vzlctl9Vz ton laadvermogen en
van 33 tot 46 m2.
Trekkers met slaapcabine, ook
voor i nternationaal transport.

Peeonenwagens: Audi 80, Fiat Panda/
Uno, Ford Fièsta/Escort/Sierra/Scorpio,
Honda Civic, Nissan Micra, Opel Corsa/
](aden^/ectra/Omega, Feugeot 205405/605,
Renault Clio/l9, Volkswagen Golf/Passat.
Vele uitvoeringen met autom. en/oÍ diesel.
9-percoons busies: Ford, Nissan,
Renault, Volkswagen (ook diesel).
Kombi's: Opel iGdett, Peugeot 405,
Volkswagen Passat.
Kampeerauto's:4-, 5- en 6 persoons.
Uitsluitend in diesel-uitvoering.
Bestelwagens voor klein rllbewijs
(ook met hydraulische laadklep):
Ford, lveco, Mercedes-Benz 208, 308,
609 (doe-het-zelf verhuiswagens),
Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault.
Vrachtwagens vooÍ groot riibewljs:
Mercedes-Benz 709, 914, 1114, 1413
14'17, 1617. Met hydraulische laadklep.
Tíekk8]3 met slaapcabine: 330/360 PK
Mercedes-Benz 1935 LS(EPS), M.A.N.
19361 FLS en 19362 FLS.

Aantrekkelij ke voorwaarden
voor verhuur op lange termiin

Ook uw adres voor LEASING
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EOT CLUB INFO

De algemene ledenvergadering vindt. plaats op dinsdagavond
13 oktober in het clubgebouw aan de Buurtweg. De vergadering
begint om 20.00 uur.

Het bestuur is zich ervan bewust dat onze nieuwe accommodatie
aan de Buurtweg voor vele leden slecht bereikbaar is en Pro-
beert daar oplóssingen voor te vinden. Omdat vele leden niet
of moeilijk 1n staaÈ zijn om 18.30 uur op de training aanwezig
te zí1n, is besloten om per 1 oktober de maandà9-, woensdag-
en donderdagavond trainingen om 18.45 uur te laten beginnen.
Een kwartiertje later dan voorheen dus.

Op de wedstrijddag van de Fit Ten Miles op zondag 20 december
wordt een sport en infomarkt in Kerstsfeer georganiseerd. Voor
deze markt zijn kramen à fI. 15Or- per stuk te huur. Misschien
kent u een zaak, organisatie of instelling diE hier belang-
stelling voor heeft. Zo )a, neem dan kontakt op met Loes
Àarts. Telefoonnummer en adres vindt u achter in het blad.

Het bestuur wil u er nogrmaals op wijzen dat er geen fietsen in
het clubgebouw mogen worden gestald. Het bestuur heeft een
offerte voor fietsklenmen opgrevraagd. op korte termijn za1 een
voorziening voor het stallen van de fiets gerealiseerd worden.

Het bestuur wijst de leden erop dat het afgeven van portemon-
nees en andere waardevolle artikelen aan de bar geheel voor
het risico van de eigenaar is. De barcommissie en het barper-
soneel zíjn niet aansprakelijk voor het zoekraken van ut
eigendommen.
Het, bestuur is van plan op korte termijn kastjes te plaatsen
waarin uw waardevolle artikelen kunnen worden opgeborgen. Ook
in dit geval ge1dt, voor eigen risico.
Naar aanleiding van de verhuizing naar de Buurtweg is een
nieuwe onderhoudscommissie ingesteld. Deze bestaat uit Henk
van Leeuwen, Rinus Innemee en Ton Toet. Àchter de bar komt een
klachtenboek te liggen, waarin elk lid klachten n.b.t. de
accommodatie kan noteren. De onderhoudscommissie zal naar
aanleiding van eigen constateren en het klachtenboek alles in
het werk stellen om de accommodatie in goede conditie te
houden.

Het cross-seizoen komt er hreer aan. De vereniging organiseert
ook dit cross-seizoen hreer enkele clubcrosses op een nieuw
parcours in Clingendael. De data ziln 22 oktober, 3 januari,
L7 januari en 21 februari. De cross van 3 januari is de Nieuw-
jaarscross die deze keer door de trainers wordt georganiseerd
onder de bezielende leiding van Georgette Brugman.

Haag Àtletiek organiseert op L7 oktober de 1 van de 4 loop.
Àndere 1 van de 4-lopen zijn gepland op 28 november,
23 januari en 4 maart. De t.c. houdt, u op de hoogte van het
hoe, wat en hraar.
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Er is een mogelijkheid tot het volgen van een E.H.B.O. cursus.
Inlichtingen over deze cursus zijn verkrijgbaar bij Noortje
Alberts.

De Fit Loopgroepen zijn op 19 september van start
Inlichtingen over de loopgroepen zí1n verkrijgbaar
Pieterse.

gegaan.
bij Àstrid

In januari starten de C.P.C.-groepen hreer. Wellicht zijn er
mensen in uw ourgeving die u op deze loopgroepen of de loop-
groepen voor de Fit Ten Miles attent kunt maken.

Keukens, Kasten, Tegels en Bouwmaterialen

H. de Waardt-
Voorburg B.V.

H. de Waardt-Voorburg B.V.
Nieuwe Havenstraat 5,2272 AD Voorburg, tel. 070 - 387 06 06
(orens Voorburq-Leidschendam, aan het Rijn-Schiekanaal op het
ièrrein betonmórtelcentrale Mebin B.V.)
Openingstijden:
Strowrómi maandag t/m vriidag @.00 - 17.fi) uur
donderdagavond koopavond í 9.00-2 1 .00, zaterdag 0Q'0G1^3'00 u u r
Verkoop Souwmaterialen: maandag t/m vrijctag 07.30 - 16.30 uur.
ZaleÍdag gesloten.

8

N
E

tr
G
Li
l- ,f;

c Copyright HRR



openingsfeest

Over het openinqsfeest. over hoe het was en over hoe het weer
zal worden.

Zaterdagavond 19 september was het dan zover. HeÈ eerste
officiële feestje in ons nieuwe clubgebouw ging van start. Met
disco en barbecuei de housedreun was tot ver in Wassenaar te
horen, de lucht van sateh en schaslick droeg wat minder ver.

Bij binnenkomst in onze nieuwe feestzaal overviel urij een
gevoel van herkenning en vervreernding. Herkenning door het
barpersoneel, in smetteloos witte schorten schoven zij de
tappies naar dorstige kelen. Vervreemding doordat het, toch
heel anders was dan daar, aan de Doorniksestraat. Daar waar
toen het vocht van de muren droop, de shirts werden
uitgewrongen, dampende rooie koppen zich In weg richting bar
baanden om daarna weer het zweethok in te swingen, bleef nu de
dansvloer in eerste instantie angstwekkend leeg, kon je in
alle rust bij de bar je kruk uitzoeken, was het aangenaarn koel
en bleven de truien aan. Er werd wat afgewacht en naar elkaar
gekeken, wat gebabbeld en gedronken. Het was niet echt druk en
de schwung zat er (nog) niet in.
Het was voor twaalven, dus niks aan de hand, maar toch besloop
mij enige twijfel. Zou het nog wel een swingend en dampend
feest worden, zouden de vonken er van afvliegen of niet?

Goed, Black Betty kreeg de HRRrers de dansvloer op, Meat,Ioaf
hield ze aan de gang, partners werden geruild, de l{ieckse
!{itte stroomde door de kelen, de sat,eh vond zrn weg en het
werd een gezellig feestje. Maar in mijn achterhoofd bleef de
gedachte rrniet zoals toenrr rondspoken.

rrÀnders, natuurlijk was het anders, tt dacht ik op hreg naar
huis. Maar anders kan beter worden. rk heb ne vermaakt, bqdank
de barcommissie voor het werk, het enthousiasme, de inzetr'de
wir our er wat van te maken. zondag 20 december is er hreer een
feest. De feestzaal is aI vast wat opgewarmd, de Scarlets
komen ons dan opzsrepen, het bier zal weer vloeien, de vloer
zal volstromen. Gedanst zal er worden en gelachen en iedereen
za1 er dan weer bij zí1n om te laten zien dat niemand kan
feesten zoals HRR dat kan. fk reken op jullie!

Loes Aarts.
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COURSE PEDESTRE AIICIZAN - ÀULON L2 juillet L992

De vakantie bracht ik dit jaar o.a. door in de Franse Pyrene-
è1r in het plaatsje Àrreau, aan de voet van de col dtÀspin. Ik
probeer mij dan te ontspannen door wat in de bergen te wande-
len en te fietsen. Ik kan mij zo hleer opladen voor de loop-
trainingen in het najaar. Van lopen komt in de vakantie meest-
aI niet veel, aI had ik urijn hardloopschoenen hIeI meegenomen.

ÈÍijn aandacht hrerd getrokken door een aantal aanplakbiljetten
met daarop de afbeelding van hardlopers en de tekst:

ttdinànche L2 juillet 92, ANcIzÀN - AITL0N , L2 knt, départ
16h 30rr
(e.e.a. gesponsord door de plaatselijke auberge en een
kaasboer).

Mijn nieuwsgierigheid werd hierdoor geprikkeld en ik zocht de
twée genoemde plaatsjes op de Michelinkaart op. Àncizan bleek
ongevéer 5km van de camping in het dal, (alt. 750m) te liggen,
Àulon ongteveer 10 kn verder op een hoogte van 1200 meter. De
plaatsjes waren volgens de kaart met elkaar verbonden door een
í<tein weggetje waaróp door meneer Michelin een aantal vttjes
was getekend die het stijgingspercentage van ongeveer 6t
aangaf. Het hoogteverschil bedroeg 450m.
radàt ik op de bewuste dag ts morgens nog een wandeling in de
bergen had gemaakt om het aantal rode bloedlichaanpjes te
verÉogen, meldde ik mij omstreeks 15.30 uur in een plaatselijk
café on rnij in te schrijven. Je kijkt eens om je heen en schat
de deelnemers in. Het viel mij op dat de meeste lopers er
aardig afgetraind uitzagen. Ik kon echter niet inschatten wat
het nivo was ook al omdat, ik nog nooit zotn bergrace had
gelopen. Het was ook moeilijk in te schatten hoeveel deelne-
mers er waren omdat de start op het parkeerterrein van een
supermarkt, 2 km verdetop, $ras. Na een inschrijfforurulier te
hebben ingevuld en een T-shirt in ontvangst te hebben genomen
viel mijn oog op de prijzenlijst. Voor de mannen (er was geen
onderscheid in klassen) lraren
7 prijzen en voor de vrouwen 4 prijzen te verdienen. De eerste
prijs was een geldbedrag van 500Frs en een week verblijf in
een bungalow aan zee of in de bergen. De overige prijzen
varieerden van 1 tot L2 dagen in diverse bungalows in de
ourgeving tot een aantal flessen wijn.

Àan de start bleken zich 43 deelnemers te hebben verzameld
waaronder 7 vroulren. Er werd geen startschot gegeven, er er
werd alleen in het frans §reroepen, iets van rklaar? Af! r

Begeleid door de Gendarmerie in een bus en een motorrijder van
de organisatie liepen we door Ànzican, aangemoedigd door de
plaatselijke bewoners. Na 200 meter begon de weg reeds sterk
te stijgen waardoor het aanvankelijk hoge tempo behoorlijk
terugzakte en het zweet mij uitbrak. Het was namelijk 30
graden C. Dlijn vriendin was inmiddels met de auto richting
finish gereden om daar mijn aankomst vast te }eggen.

Dat het zwaar zou zíjn, had ik wel verwacht, maar dat het zo
zwaar zou zijn.. De eerste km legde ik nog af in ruim 4 minu-
ten, maar al snel liep dit door het stijgingspercentage op tot

10 c Copyright HRR



5 minuten en soms nog langer per kn. De koplopers waren aL
snel uit zicht en al gauw liep ik alleen. Er gaat dan van
al}es door je heen, ik hoef jullie niet te vertellen wat, het
iàt je bekeid voorkomen. Het blijkt rnet zotn bergloop dat als
jà-"É"rà.i je tenpo hebt gevonden je haast niemand meer in-
íà.ii ói inienaarà wordt. Je loopt zo.veel mogelijk in je
éig"t tempo naar boven. Àlhoewel- ik nijn voorganger.steeds in
fràÉ, oog fràa en ik hem soms zag wandelen lukte het mij niet bij
hem te komen. Gelukkig hadden de organisatoren voor sponzen en
water gezorgd. voor de noodzakelijke verkoeling. YI+-voor het
aankométptaàtsje werden de lopers luid aangemoedigd door hun
supporteis en íervolgens thet bos ingestuurdr, waar nog onge-
*r"èi e krn in moest wórden afgelegd. Slechts de laatste twee km

bestond uit afdalen richting finish.
Het blijkt dan dat je ondanks de vermoeidheid in die afdaling
nog een behoorlijke snelheid kan ontwikkelen. Eigen1ijk her-
stàt je dan nog redelijk zodat ik vermoeid doch voldaan na
precies 1 uur en L,4 seconde de finislt passeerde.
1k bleef ats 17e te zijn geëindigd ruim 14 minuten na de
winnaar die het parcours in
47 rninuten, 57,6b seconde had afgelegd. Ik was hier natuurlijk
zeer tevreden mee. De eerste vrouw eindigde op de 27e plaats
in een tijd van L.O2.57. Omdat ik samen met een Spanjaard de
enige buiLenlandse deelnemer was werden wij door de speaker
geïíterviewd en kon ik in nijn beste Frans vertellen wat ik
van de race vond. Natuurlijk moet ik volgend jaar vreer mee-
doen. Ik heb gezegd dat ik dit in overweging zou nemen. Na het
genot van een Uieitje en een verfrissende douche was ik snel
íeer de oude. Natuuilijk hebben sre nog een plaatselijk kaasje
op de kop getikt. Misschien volgend jaar weer???????
uócht je in de buurt zijn: 11 juli 1993 schijnt de volgende
editie te zijn.

Àndré de Rond

c Copyright HRR 11



Lea Vallev 10 miles Hertfordshire íEnqelandl

Het is een wat open deur om te st,ellen dat onze vereniging
triets heefttt met dat eiland aan gene zijde van de Noordzee. Om

te beginnen luidt onze naamgeving i! de taal hlaarvan men zich
aldaaí doorgaans bedient. Er zijn binnen onze gelederen trai-
ring=gtoepeí $taar het Enge1s nog maar net niet de voertaal is.
Aan-dé bakerrnat van de club stond een Brit (Keith Deathridge).
Voorts is voor de lengte van de grote jaarlijkse wedstrijd een
Britse meeteenheid gehanteerd en zo kan ik nog we1 even door-
gaan.
Ín stijl kun je bijna zeggen kozen nijn gezin en ik dit jaar
voor een vakantie in Engeland.
Een plaatselijke loper met wie ik toevallig aan de praat was
geraàft wees nii op een wegwedsttijg, niet zo vet van mijn..
íakantieadres, óie-werd geÉouden juist in de periode van mijn
verblijf. Zo gebeurde het dat ik in Broxbourne, gelegen tussen
Londen en CamÉridge, voor het eerst in het buitenland achter
een startlijn kwam te staan in afwachting van een verlossend
schot. Met redelijk koel e/eer vertrok ik vervolgens tezamen
met zotn 2OO andere }opers vanuit een buitenwijk van Broxbour-
r1èr het ging gelijk steil heuvelopwaarts.
Na 1 mijl klokte ik 6 minuten precies maar dat was tevens het
moment àat ik gigantisch begon te verzuren. Tandje terug dus,
zeker omdat aan het klimmen geen einde }eek te komen. De
volgende mijl ging dan ook in 6.25, viel me eigelfilf nog niet
eené tegen. We-Iiepen over asfaltwegen door prachtige bossen.
Was er even een uitzicht en kwam er een hoger gelegen punt in
beeld dan liet het vervolg van de koers zich gemakkelijk
raden: richting dat hogere punt dus. Er leek geen eind aan de
heuvels te komèn. Maar ik ben als kaaskop natuurlijk ook
weinig gewend wanneer het gaat om het betere heuvelwerk.
Dat werd er nog eens fijntjes ingewreven door een autochtone
Ioper met wie ik aan de praat was geraakt, even voordat.hij
nij zijn hielen liet zien. Een volgende passant vroeg mij naar
de-tijà toen we het 5 mijl-punt passeerden. Mijn uurwerk
raadpiegend antwoordde ik: "thirty one minutes and fifty five
seco-ndsí, op basis van nijn accent werd ik door hem gedetetmi-
neerd als zijnde een Zweed. Ook met hem volgde een'kort 9e--
sprek nadat if rniin hrare afkomst-bekend had gemaakt. Sport in
Dén Haag, daar had hij wel eens iets van gezien: scheidsrech-
ters diè werden gemolesteerd, brandende tribunes en zo. En ook

, de Europa Cup-duels van l{est Ham United tegen de Zuiderparkbg;
lroners halveiwege de jaren t7O. Maar dat geweld daar wilde hij
nog wel even op doorgaan. ttlfe know a]I about it, I used to
sufport Spurs myself. gut they never see me again.on'White
ffait Lane with àtfe those hooligans. Now lrm running'in the
weekend, itrs much more funrr. Meer hardlopers op de weg vamfe-
ge het geweld op de voetbalvelden? Terwi j 1 ik eró.;rer. nadacht
Íiep ooÉ deze làatste gesprekspartner vreer van mij líeg. !{ijn
benen werden intussen zwaarder en zwaarder.
Na 7 nijl begon het dalen dan toch eindelijk de overhand te
krijgen. ff had echter al zo veel krachten verspild dat het
weei-opschroeven van het tempo niet meer tot de mogelijkheden
behoorde.
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I{eer in de strat,en van Broxbourne aangekomen stonden er veel
enthousiaste toeschouwers rangs de kant. rk hoorde de speaker
al rrour Dutch guest from The Hague Road Runnerstt verwerkomen
toen ik op een laatste stukje vals prat mijn eindsprint inzet-
te. In 65.35 kwam ik als vijfenzeventigste over de finish.
Het was dan wel zhraar maar niettemin zeer goed bevallen, deze
overzeese loopexercitie. Dat smaakt dus naar meer. De hoofd-
sponsor van The Hague Ten Miles, verzorgt die geen reizen naar
de marathon van Londen? Misschien toch maar eens in de gaten
houden.

WIM KOOrJ

DANSLES

oo
fuxuot - Eng. wals - Taqo - Cha<ha
Rumba - Jive - Samöa - Rock'n Roll

r ledsru dag lcssan
* Gatls inhaallessclr

LEEF HET GEMAKKEUJK IN
DE GFOTE HAAGSE OANSSCHOOL

VId MEULEN.WESSEUNG
Laan van Meerdervoort 50 - Dcn Haao
(tl,lss6n Mdroool€ b|o!rcoog en Anna Pautwnasma{
te ö€ngrken mdram 3 - I . r0 €n bus 4 - 5. 7 - 13 - 2,

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPT. EN JANUAHI

snct! 1935

o7o- -45949414535 73
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Runnersworld
speciaalzaken gerund door runners

Iedereen die hardloopt, heeft een doel om tot deze bezigheid
te komen. Sommigen willen uiteindelijk een marathon lopgn.
Ànderen hebben àe City-Pier-City als hoogste doel. Er zí1n
natuurlijk talloze redenen te noemen, die mensen tot, lopen.
aanzettei. Eén zaak verenigt hen: iedere hardloper(ster) wil
zich prettiger voelen.

Blessures horen in dat verlangen natuurlijk niet thuis. Op het
gebied van blessurepreventie kunt u zelf heel veel doen. Maar
óok RIINNERSWORLD kan er een steentje aan bijdragen. Het dragen
van goed, bij het looppatroon behorend schoeisel is immers
onontbeerlijk bij het voorkomen van blessures.

RI'NNERSWORLD DEN HÀÀG

Peter Jansse: Enkele maanden geleden ben ik begonnen met een
RT NNERSWORLD sportschoenen-speciaalzaak. RITNNERSWORLD heeft
een enorme kennis op dit gebied in huis. ZeLf, heb ik vanuit
nrijn opleiding op de Haagse Àcademie voor Lichanelijke Opvoe-
ding véel interesse in het bewegen van mensen. Doordat ik zel,f
jarènlang aan topatletiek heb gedaan (ex-international; red. )
is het hardlopen dan ook mijn grote passie.
Samen met Patrick Àris ben ik reeds enkele jaren trainer van
de nidden- en lange afstandsgroep van Haag At,letiek, met onder
anderen atleten als Carlien Harms, Mieke Aanen en Paul Over-
beek. Vroeger liep ik zelf vooral de 400 meter horden en de
800 meter, maar de laatste jaren ben ik me meer gaan toeleggen
op het lange afstandslopen. Ik heb zelf dan ook goede herinne-
ringen aan de The Hague Ten Miles en de CPC.
Vanuit rnijn ervaring en opleiding ben ik me meer dan bewust
van het grote aantal blessures, dat bij het hardlopen voor-
komt. En geregeld is helaas het dragen van verkeerd schoeisel
de oorzaak. Het werken bij Runner Hardloopcentrum en rnijn
medewerking aan een schoenentest van de Consumentenbond hebben
nijn interésse op dit gebied vergroot. En nog eens de waarde
benadrukt van de aanschaf van het juiste paar schoenen.

Schoenadvies

Voeten zijn uiterst gecompliceerde Iichaamsdelen, die tijdens
het hardlopen aan enorm grote belastingen worden blootgesteld.
Ook uw enkels, onderbenen en knieën kunnen het zvraar te verdu-
ren hebben a1s de loopschoenen niet genoeg stabiel en dempend
zijn. Het is dan ook van het grootste belang dat u de juiste
schoenen draagt. van iedereen die bij RUNNERSWORLD hardloop-
schoenen komt kopen, wordt op de lopende band met behulp van
een video-camera een analyse van het looppatroon gemaakt. Dat
is de basis van een gedegen advies met betrekking tot de keuze
van niewe schoenen. Loopschoenen, hlaarop u de meeste kans hebt
blessurevrij te btijven hardlopen.

L4 c Copyright HRR



Oude schoenen

Oude schoenen vertellen een verhaal dat heel leerzaam kan zl)n
bij een verantwoorde keuze van nieuwe hardloopschoenen. De
meisen van RUNNNERSWORLD weten waar ze op moeten }etten als ze
uw oude hardloopschoenen bekijken. Zo openbaart het slijtpa-
troon van de zolen al heel veel. Ook wordt naar het looppa-
troon gekeken, terwijl u op de oude schoenen hardloopt- Mensen
die no! moeten beginnen met hardlopen hebben natuurlijk nog
geen oude hardloopschoenen. Bij hen wordt de looppatroon-
ínalyse genaakt, Lerwijl ze op nieuwe, neutrale (niet-corrige-
rende) schoenen hardloPen.

Slow-motion opname

Nieuwe schoénen uroeten bij uw voeten passen. En dat geldt niet
alleen voor de pasvorm, maar vooral ook voor de stabiliteit en
deurping. De loopschoenen moeten steunen en dempen op die
p1aàtsen, $Iaar uw voeten dat nodig hebben. Daarom worden er
Liiaens Èet hardlopen op de lopende band slow-motion opnames
van uw looppatroon gemaakt. Net zo vaak als nodig is om het
juiste model te vinden.

Gratis

Het vinden van de juiste schoenen bij uw voeten, kost tijd,
want niet altijd is de eerste keuze de beste. Bij RTNNERSWORLD
krijgt u alle tijd die nodig is om tot een verantwoorde keuze
te Éómen. AIs heÈ model, dat voor uw voeten het beste is,
echter niet aanwezig is, wordt GEEN genoegen genomen met een
tweede keuze. Die schoenen bestellen $re dan speciaal voor u.
En dat allemaal zonder dat u een cent meer betaalt dan de
normale prijs van de schoen.

!{edstrijdschoenen en spikes

Voor de wedstrijdtopers heeft RITNNERSWORLD een ruime collectie
wedstrijdschoenen. Baanatleten kunnen bij ons terecht voor
spikes in alle disciplines: van de 100 meter tot het speereíer-
pen.

Kleding

Hardlopen kan natuurlijk
afgedragen sweater, maar
echte hardloopkleding. Bi
Iecteerd op functionalite

in een oude spijkerbroek en een
het gaat toch een stuk lekkerder in
j RUNNERSwoRLD is aIle kleding gese-
it. Van eenvoudige sokken tot een pak

dat u in staat stelt in íizíge koude en hevige regenval toch
prettig te lopen.
Speciaal loopondergoed neemt minder vocht op dan katoen en
transporteert transpiratievocht weg van de huid. U vindt het
bij ons.

c Copyright HRR 15



Looppakken

Looppakken zí)n er van verschillende materialen. Pakken die
water- en winddicht zí)n, pakken die optimaal rademenr en
allerLei combinaties van deze eigenschappen. ÀIIe looppakken
van RUNNERSWORLD zijn van de beste kwaliteit en door
lopers(sters) van RUNNERSWORLD persoonlijk getest.

Vrouwen en hardlopen

Steeds meer vroulÀren ontdekken dat hardlopen prettig en gezond
kan zíjn. Bij RINNERSwoRLD vinden zí) een unieke en ruime
collectie speciale vrouwen-hardloopschoenen. Voorts hebben wij
speciaal voor vrouuren gemaakte hardloopkJ,eding in voorraad,
waaronder sport-bhrs in verschillende modellen.

Àccessoires

Sporthorloges, drinksystemen, sportvoeding, boeken,
ri
Ir-

dschriften en verder alles wat het, hardlopen nog gernakke-
ker en prettiger kan maken, vindt u bij RITNNERSWORLD.

j
j

Het beste advies bij de aanschaf van
sportschoenen krijg je van
mensen die zelf sporten.
Advies van Peter Jansse
die de Haagse vestiging van Runnersworld
runt en dle bekendheid geniet als trainer.
Van mensen dus die zèlf lopen en uit eiqen
ervaring spreken. En die gebruik maker n

een loopband of een voetspiegel.
Bij Runnersworld dus.
Waar je het beste voetenwerk van Den Haag
vindt. Loop eens binnen bii Runnersworld.

lirtrlrrttrcltrrllrl lt
SPECIÀAIZAKEN, GERUND DOOR RUNNERS.

Schoolstraat 35, 2511 AW Den Haag'
Tel.: 070-3625411

Runncrsworld vind.le in: Alkmaar, Amcrsfoort,
Amsterdam, Antwerpen, Apeldoorn, Arnhcm, Breda, Brugge,

Den Bosch, Den Haag, Eindhoven. Enschede, Groningen,
Haarlem, Nilnegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en ZwolL.

Running lndoor Tennis Triathlon 'Fitne ss Walking

10 % KORTING VOORERR.LEDEN
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STUNTENDE II. R.R. -KÀIIJERS

De naam alleen al wekt de nodige verwachtingen en daarmee
waren de zes lopers uit groep 2 van Ton Heerkens (Àl}ard
Kappetein, I{illen de Graaf , Guus Zijdenbos, .}laarten Scharroo,
noïràfa Junier, Sander Creman) niet echt b1ij. Spreek je_net
zrn allen af om op ontspannen wijze aan de 12-uurs estafette
bij Haag Atletiek mee tà doen op zaterdag 27 juni_en.vervol-
geís frLjg je door je trainer deze teamnaam gpgeplakt- Het zal
íeI ondeiàeéf uitmaken van een of ander tactisch plan en
binnen één van de vele schemars van Ton passen, want bij hem
is alles terug te voeren tot schemars en strategieën.

Maar groep 2 zou groep 2 niet zijn om deze uitdaging niet
sportief op te vatteni het bijgestelde doel wordt een plaats
b-ij de eerste 10 (van de in totaal 47) teams. Herman van der
StLjl gooit nog enige olie op het vuur door enkele weken voor
ae éruéiale daÈurn een psychologische oorlogsvoering te star-
ten. Hij bazuint lustig rond dat de HRR Kanjers veel sterker
zouden 2í7n dan zijn team en hen die dag wel zullen verslaan,
waaraan hij nog eens fijntjes toevoegt dat hij met zíin team
(HRR Centraal) van plan is om in 12 uur maar liefst 2OO km af
Ëe leggen. Voor zulke situaties heb je een trainer en aldus
begint-Ton rustig op ons in te praten. Geen pa1:,ek, gestoon
}eÉker lopen en niet te hard van start gaan. Wij laten ons
niet gek maken. AIs wij nu maar onze rondjes lopen, dan nemen
hij en ,loop Verhoeven de coaching /verzorging voor hun reke-
ning.

Die laatste twee zaken zijn op de 27e juni in ieder geval
perfect verzorgd. Ons onderkomen bestaat uit een caravan met
voortent, volgèstouwd met allerlei verantwoorde voeding, een
Iijst om de rondetijden en het aantal afgelegde ronden te
noteren en niet te vergeten Ton en Joop.

Om 8.15 uur is het team min of meer compleet en kan de voorbe-
reiding op het grote karwei beginnen: het inlopen en het
verlrennen van het parcours. De af te leggen ronde is 1870
meter lang en voert via de atletiekbaan en deels over de weg
en door dé duinen terug naar diezelfde baan. In de duinen
wacht de lopers nog een lichte glooiing die naarmate de dag
vordert steeds meer de proporties van een heuvel aanneemt.

9.OO uur exactl het startschot valt en de eerste 80 atleten,
verdeeld over solisten, dames- en gemengde teams, vertrekken
voor hun eerste ronde. Ton moet direct aI in actie komen, want
de gerealiseerde rondetijden zijn zijns inziens veel te snel.
VeeI effect heeft het niet, want nadat ieder een paar ronden
gelopen heeft, liggen de tijden nog altijd ver onder het
vantevoren geplande gemiddelde van 7.00 minuten per ronde. De
stand na 1 uur: een 5e plaats. Wij weten niet goed wat ons
overkomt, want hiermee hebben wij volstrekt geen rekening
gehouden. Er zijn echter nog 11 uren te gaan. Het team van
Herman van der Stijl gaat zeer voortvarend van start en bezet
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na 1 uur de 3e stek. De uren en minuten tikken langzaam weg en
tij lopen rustig onze ronden. Tot onze grote verbazing blijkt
het aanvangstempo van ieder van ons goed gekozen, want het
verval is nihil. Na 5 uur lopen klint het team naar een 4e
plaats en blijkt dat ons gemiddelde tempo zelfs iets hoger is
konen te liggen. Dit in tegenstelling tot een flink aantal
andere teams.

Ton en Joop zitten ondertussen niet stil; integendeel, zí)
hebben hun handen vol aan het coachen en verzorgen. Vóór
aanvang van een ronde vragen zij iedere loper wat hij wil eten
en drinken en bij binnenkomst staat het gewenste voor hem
klaar. De pauze tussen twee te lopen ronden kan zo optinaal
benut worden. Vantevoren realiseer je je niet goed wat er op
zo.n dag allemaa1 per persoon gegeten wordt, maar dat is
onvoorstelbaar: stapels boterhammen, pannekoeken (gebakken
door Marianne Koopmans en heerlijk), eierkoeken, bananen
en liters koffie, thee en water.

om 4 uur ts middags, na 7 uur lopen, begint de spanning in ons
kamp toe te nemen. wat wij niet voor rnogelijk hielden, maar
hetgeen Herman ons had voorspeld (maar het zou toch niet zijn
bedoeling zí1n, dat dit uit, zou komen) lijkt inderdaad te gaan
uitkomen. De HRR Kanjers kruipen steeds dichter naar HRR
Centraal. Vanaf dat moment wordt het stuivertje wisselen op de
3e plaats in het klassement. Ronde na ronde wisselt de koppo-
sitie tussen beide teams

Na een kleine 10 uur gelopen te hebben, nemen de HRR Kanjers
definitief enige afstand van HRR Centraal. Het gaat om een
gaatje van zorn 5o seconden, hetgeen in de volgende uren zaJ.
uitlopen tot zotn 3 minuten. HRR Centraal probeert via een
Iaatste krachtsinspanning om het verschil teniet te doen, maar
helaas, dit mag niet lukken. ÀIs om 9 uur rs avonds het eind-
schot klinkt, blijken wij onszelf ver overtroffen te hebben;
een 3e plaats in het eindklassement met 109 afgelegde ronden
en 439 meter, in totaal goed voor 204,269 km, met een gemid-
delde van L7,O22 km per uur.*

In een overwinningsroes vieren wij dit resultaat met een
aantal support,ers, die er gedurende die dag steeds in behoor-
Iijke getale zijn geweest. Techneut Ànne van Ewijk legt ons,
na enige technische uitleg over het functioneren van een
fototoestel, op de gevoelige plaat vast (zíe bijgaand resul-
taat). En dan is er . nee, geen koffie, maar ......juist, ja, bier, cola en veel, heel veel chips. Deze onverge-
telijke dag wordt besloten met de prijsuitreiking en het
onderlinge afscheid van een ploeg rnet een uitzonderlijke team-
geest.

Volgend jaar weer? Ja, zeker en hopelijk met een veel groter
aantal teams van HRR, want dit moet iedere atleet, van welk
niveau dan ook, eens meegemaakt hebben! ! !

De H.R.R. -Kanjers
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*

foto '§ander!

Hiermee blijven wij net onder het oude nationale record
l2-uurs estafette, dat door de winnaar van vandaag, Rot-
terdam Àtletiek L, met 9 km wordt verbeterd.
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DÀGBOEK VÀI{ EEN RECREBIÍT

Een periode van ruim vier maanden overbruggen kan niet anders
dan íet rzevenmijlspassentl gelukkig zit daar, zoals bij velen
van u, ook vakantie bij; eerst een week wandelen in Nijneggn
en omgeving en vervolgens naar het rEmerald Island (Ierland) r,
dus: éen aàntal najeuie rwapenfeitent van voor de vakantie de
revue laten passerèn en dan de blik gericht op een nieuw
seizoen!

Gewandeld werd er, ondanks de voorgenomen beperking ten op-
zichte van de voorbereiding op de Vierdaagse in 1991, toch
weer veel: naast enkele in de min of meer directe omgeving
twee tweedaagse tochten in respectievelijk Bern en Diekirch.
Bern: de reié (vier dagen naar Zwitserland) staat eigenlijk in
geen verhouding tot de prestatie c.q. de afstand (2x40 km
wandelen), maar het is wel een mooie omgeving (en Bern een
mooie stad) en je maakt toch wel het nodige mee: rontheemdl
als ik was door het - tijdelijk - uit het oog verliezen van
mijn goede vriend Hans, d€ reserve-militair (. .hij ziet colle-
ga-militairen en hij verliest aI het overige uit het oog
...?) , werd ik op de tweede dag liefderijk geadopteerd door
drie rBobbytsr uit good old London. Overigens, de rnedaille in
Bern is fonkelmooi, maar je krijgt bij volbrengen van volgende
edities als niet-rnilitair zodanig miniscule vervolgtcijfersr
dat een vergrootglas beslist geen overbodige luxe is!
Diekirch bet,ekende dit jaar tcommunaal kamperenr (vier tenten
op de plek van twee), maar wel (weer!) twee RoadRunners extra
vàn wie één in Nijmegen overigens een topprestatie leverde -
!Íaarover verderop meer... Op de eerste dag bevat de tocht hier
iets over de helft van de 4o kn een kilometer rsteile stij-
gingr waar één van de organisatoren van de Nachtoriëntatiewan-
deling beneden eIk jaar een bordje tMartelgangt onthraart.. Ik
heb niets kunnen ontdekken, maar ja..
Dat aan het einde van de klirn de soep, in een rrestor, na zorn
inspanning goed smaakt,, zal- eenieder begrijpen!

Tussendoor toch ook nog wat blijven hardlopen: op een mooie
zondagrniddag meedoen aan de rGolden Tentloop in Delft en na
een ontspannen fietstochtje gearriveerd tot de ontdekking
komen dat rde wedstrijdt al 10 ninuten weg is... Geen nood,
met de recreanten gestart (waar heb ik dat woord eerder ge-
zien.. ) en op deze tamelijk hrarme zomermiddag na het eerste
van de beide af te leggen rondjes besloten uit de race te
stappen... Een ondeugend, aangenaam gevoel!

De Nachtoriëntatiewandeling bracht ons dit jaar naar de Veluwe
- we schrijven dan intussen al weer eind juni - $taar in een
ware uitputtingsslag over o.a. tankbaan en Kootwijkerzand van
de tien gest,arte groepen er slechts twee het voorlaatste
controlepunt bereikten - een goede voorbereiding dus voor wie
zo|n 3 weken daarna in tlijmegen ook al in aIIe vroegte mocht
starten. Eens te meer bleek dat veel mondvoorraad (eten en
drinken) geen overbodige luxe zijn bij zorn onderneming; wie
daarvan onvoldoende bij zich had, zoals loopdagboekanier, zaL
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dat in het, vervolg we1 uit zijn of haar hoofd laten! Rest mij
te vermelden dat rnijn niet echt-actief sportende partner een
prestatie van formaat leverde: ondanks de zwaarte (en blaren! )

à"f zíj niet op vóór tBravor als geheel bij de voorlaatste
post besloot te stoPPen!

Een grote groep HRR-ers deed het weekend erna - een mens kan
het Í,och diuk Éebben zo aan het begin van de zomer.. - opnieuw
mee aan de Vael Ouwe fietstocht: de zwagers tHanst maakten dit
jaar het cijfer rtient vol (10x zonder onderbreking uitgere-
óen, hulde voor de jubilarissen! ) , er was steer eens een bijna-
vader bij - die het prompt drie dagen later werd (dus net geen
ttelefoon voor meneer B..r) - en onze welgevulde 100-km
rijder was na de rit zo hleer naar huis vertrokken (omdat-ie op
de bank had noeten slaPen?)..

Koud twee weken later, nadat ik nog even een blaartje onder
rnijn rechtervoet had weten te kweken, minder dan een week voor
heL Crote I{andelgebeuren, hlas het dan weer zo vet: Nijrnegen
Wandelstad! Met afwissetend hreer, met iets meer inspanning (en
b1aren..) dan vorig jaar toch probleemloos tde kroon op het
werk gezeLt. Met ondanks de adequate voorbereiding op de derde
dag het wat ik rnaar het tolietankergevoel' gedoopt heb: de
enige honderden meters die na een rust nodig zíin om weer in
het normale wandelritme te komen vanwege rgetergde spierenr.
Bij de dit jaar vele uitvallers (opvallend, beschamen9r vrij-
we1 allemaal heren Roadrunnersi ik noem zoals gewoonlijk geen
namen, maar als u in uw omgeving iemand licht rood ziet aanlo-
pen bij het lezen van deze HRR, dan weet u hoe dat komt.. ) ook
àe jongste zwager van de tzwagers Hanst l hij kwam keihard tot
de ontdekking dat het lopen van de Vierdaagse in Nijnegen toch
meer voorbereiding vraagt dan een enkele tweedaagse 40-km
wandeltocht!
De HRR-dames dan wel dames-van-HRR-ers deden het derhalve
priural onder hen de tbar manager-rachter de schermenr die twee
weken vóór rNijmegent besloot mee te doen en na afloop vol
trots het opgespelde medaillekruis droeg! Een grootse presta-
tie, volkomen verdiend!

En vervolgens rlas er vakantie en weken niet hardlopen, niet
vreemd dus dat tijdens de eerste training na zotn lange tijd
tegen het einde hiervan thet lichtje wat uitgingt... Je weet
dan overigens meteen weer dat hardlopen toch wel een rlekker
gevoelr geeft, dus blijf ik het gelloon doen.. naast, het wande-
Ien!
Ik ben zeer benieuwd wat ik, meer dan ooit a1s recreant (zo
voelt het na drie weken nog steeds) er in het komende loopsei-
zoen van terecht ga brengen, wat het gaat opleveren aan ple-
zíer en resultaten!

LOOPDAGBOEKÀNIER
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12 uurs estafette en andere wedstrijden

Dit jaar hebben we met groep 1 voor het eerst meegedaan aan de
t2 uírrs estafette, georganiseerd door Haag Àtletiek en gehou-
den op de baan aan de Laan van Poot.

De bedoeling van zotn estafette is dat je met een ploeg van
maximaal 5 mensen een zo groot rnogelijke afstand aflegt in 12
uur onafgebroken wedstrijd.
Het parcóurs was 1873 m. lang met start en finish op de baan.
Na ièdere ronde moet er van loper gewisseld worden. Het is dus
niet toegestaan om meerdere ronden te lopen en dan pas te
wisselen.
Van te voren was er d.ruk gerekend en htaren we tot de conclusie
gekomen dat, mits iedereen de finish kon halen, de 200 km.
realiseerbaar moest zijn.
Het weer was in ieder geval prima, misschien iets te warm maar
om een hele dag buiten door te brengen heerlijk. Cees-Jan
Rotgans had voor kleding gezorgd, met opdruk van ELECTRO
CENÍRÀÀL, zodat we echt als eenheid een opwarmronde liepen.
Het team oogde ont,spannen met PauI Grevenst,ette, Pierre van
Leeuwen, Theo Timmermans, Christiaan den Hertog, Cees-Jan
Rotgans en ik, in deze startvolgorde, leek het een goede
wedstrijd te gaan worden.
Het startschot viel om 9 uur precies en PauI vertrok als een
raket met nog 5 HRR-teams in ztn kielzog. De eerste ronden
werden ongelofelijk snel afgelegd, met tijden van onder de
6.30.
Behalve als loper, trad ik ook op als coach van het team en
maande ik eenieder het wat rustiger aan te doen, want de dag
was nog lang en hlarm.
Na 1 uur wedstrijd lagen we aIs derde in de race met een
gemiddelde snelheid van 17,5 km. De HRR Kanjers, d€ groep van
Ton Heerkens (die overigens zelf niet meeliep) nam de vijfde
positie in en was dus duidetijk iets rustiger gestart.
Het moeilijkste van zorn estafette is dat je jezelf iedere
keer hreer moet opladen voor een rondje compleet met warming-up
en cooling-down. Dat betekent dat je ongeveer 20 minuten
overhoudt om echt t,e rusten en te eten. Want vooral dat laat-
ste is natuurlijk heel belangrijk. omdat je niet de tijd hebt
om een uitgebreide rnaaltijd te nuttigen moeten er kleine
hoeveelheden gegeten worden tussen de loopbeurten door. Drin-
ken leverde geen problemen op, zeker niet bij een temperatuur
van boven de 20 graden. Maar eten btijft toch moeilijk, omdat
je op een gegeven moment toch geen trek meer hebt in alweer
een banaan of een broodje.
Na het 2e, 3e en 4e uur in tweede positie doorgebracht te
hebben, zakt,en we in het 5e uur terug naar de derde stek. Op
onze hielen gezeten door de HRR Kanjers.
Na 6 uur was de situatie ongewijzigd en draaiden we nog steeds
een gemiddelde van boven de t7 km. per uur. Na 8 uur was het
zover, de Kanjers hraren ons voorbij gestoken.
Het tempo was inrniddels wel wat gezakt, i.p.v. laag in de 6
min. werden er nu rondetijden gescoord van 6.30 tot 6.45. De
rusttijden daarentegen leken steeds korter te worden.

c Copyright HRR 25



De spieren werden alsmaar stijver en de warming-up voor alweer
een Londe werd steeds korter of zelfs helemaal overgeslagen.
Op het parcours hrerden prachtige duels uitgevochten.tussen de
vèrscnillende leden van de teams van de HRR. Waar wij steeds
wisselvalliger gingen presteren, bleven de Kanjers onder
inpuls van Sandér nog steeds regelmatigg rondetijden lopen.
Na 11 uur was de stand nog nagenoeg gelijk, meÈ een voorsprong
voor de Kanjers van 6 meter.
Inuriddets liep iedereen druk te rekenen hoeveel keer hij nog
zou moeten lopen. AI snel werd duidelijk dat Paul de klos was
en als laatstè loper mocht starten, wat inhield dat hij de
meeste starts zou maken en aIs enige 19 ronden moest lopen.
De voorspelling kwam uit, PauI perste er nog bijna een hele
ronde uiL en nadat het finishschot geklonken had en de rook
was opgetrokken, bleek dat we na een sterk laatste uur met een
ninieàé achterstand op de Kanjers, namelijk 1o67 m., op een
vierde plek waren geëindigd, met een totaalafstand van 203 km.
De 20o km. was beslecht, wè konden terug kijken op een ge-
slaagde dag en een prima prestatie van ons team en van alle
andere HRR teams.

VÀN HÀRTE AÀNBEVOLEN" L2 UURS ESTÀFETTE 1993!

Voor de volledigheid volgt hier de uitslag:

Categorie À (mannen)

1
2
3
4

Rotterdam Atletiek
Haag Àtlet,iek
HRR Kanjers
HRR Centraal

30. HRR Race eenden
32. HRR Mix
43. HRR De brilletjes

categorie B (vrouwen)

4. HRR De knietjes

solocategorie

L7. Robert Murkes
25. Henk Mollema

2L4,378 km.
206,007 kn.
2O4,269 kn.
2O3,2O2 km.

156,888 km.
155r890 km.
L32,298 km.

120r901 km.

95,241 km.
71r 060 km.
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Op 3 juli j.1. nam Wim Paardekooper deel aan de Nederlandse
fànpióenscÉappen Àtletiek die gehouden werden in He1nrond. tíim
lieÉ de 10 km. en realiseerde een tijd van 30 min. 46 sec. wat
vooi hem een p.r. is en werd daarmee L7e in de uitslag.

Op 22 juli togen we met een behoorlijke groep naar Naaldwijk
wàar een 3.000 m. op het progralnma stond. 8r werd goed gelopen
met tijden van 9.00, 9.36 en 9.40 van respect,ievelijk Thomas,
Sander en Christiaan. Maar de mooiste race liep alweer I[im
Paardekooper; in duel met Domien Brandsma en Michel de Maat
liep onze l{irn 8.31 en behaalde daarmee de 2e plaats.

Op 23 augustus stonden de open Haagsche Kampioenschappen op
hèt progranma. De HRR was hierbij vertegenwoordigd met 2
lopels, -namelijk fhomas Pieper en Wim Paardekooper. De lirniet
was 16.00 voor de 5.000 m. en Thomas had de woensdag ervoor
met een p.r. van 15.40 bewezen op deze kanpioenschappen thuis
te horen. Hij htas ingedeeld in de eerste serie en werd daarin
5e met een tijd van 15.59 wat gezien de omstandigheden (vee1
wind) een prima prestatie is. Dit vooral gezien het feit dat
Thomas ook in voorbereiding is voor de Berlijn marathon die op
27 september gelopen wordt en derhalve ook veel duurlopen moet
doen wat vaak ten koste gaat van de snelheid op de kortere
afstanden.
Wim ging in de 2e serie van start en opende met een tijd van
2.55 over de eerste kiloneter. À1 gauw viel de groep uiteen en
bleven er vijf kanshebbers over. Na de 2e kilometer in 3

minuten kwam l{irn in de 6e ronde voor het eerst aan de leiding
wat gelijk tot gevolg had dat er weer twee lopers het tempo
niet konden volgen. Na 3 kilometer net binnen de 9 minuten
viel er weer een kanshebber af en liepen ze nog maar met zrn
tweeën, om de beurt op kop. Met nog twee ronden te gaan
plaatste Wim zrn befaamde versnelling en sloot de race zege-
vierend af met een tijd van 14.59 en werd hiermee Open Haagsch
Kampioen 5 Kilometer.
Dit is voor Víim en de HRR een mooi succes.

HERTITÀN v. d. STIJL
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gaDners boekje.

À1 hoewel de mooie zomer voorbij is, dartel ik toch ars eenjonge-hond over straat. rk voel me uitgelaten, als een-j;Ëepup die voor het eerst naar buiten gaaf, om de'vrije wereld teverkennen. rk snuffer aan erke paar-en braf vrorijr tegen erkdier, van mens tot pinscher. Neè, nee geen niàuw-ó.rr.r] ,ik--ben verliefdl
rk dank de dag dat ik rid werd van deze sportieve vereniging.Natuurlijk werd ik in de eerste plaats rià orn-nij" iii"À----a-sportieve hobby van het edere rraialopen op profeÉsióneel
fs:1:ii",ï^ijze te beoefenen, m-aar 

".s"r,=- $-;ij;-àànt"irroofd,le raactt het ar. rk was toch ook een ietsje pieÉsje op zoek.ook voor een hond gerdt, alreen is maar atteèn. -

En bij The Hague Road Runners.loopt genoeg aardigs rond en hetloopt ook atremaar_vrlj en- brij döor-erkaàr heenl get riiit----soms wer een roeder wirde hondàn. soms zijn wat dat betreft deontwikkeringen.rnoeitijk te vorgen en kan ír er uràt-m'n sinpeiÀhondehersens nle! bij. Maar wat rnijn eigen ras betreft, vondik toch de hond in dé pot. Geen nona te zien!
Maar als gevorg van de verhuizing naar IÍassenaar is het nij
!g"h gelukt k:lT]= te krijgen aan een arre"".ràigsi teest. rkliep er eigenrijk zo.tegei aan. Bij de buren. Je weet wel diezware jongens die hijgend en steunénd een rondje rona het verdafreggen met, een misrukte voetbar. Daar roopt óor-àen reukestoere hondebinl. bil. Een beetje van dit, en een beetj" ,àr-dat, maar toch hoofdzakefijk hérder. I{ow!

we hebben al hier en daar wat aan elkaar gesnufferd en zoarsik het aan voer, zíl' er wel p"r=p""ri"i ií ";t;-;;i"ài". 
-nij

hebben dan natuurrijk ook een gemeenschapperijxe-tràÈuy, desport. Ik denk trouwens dat het me niet veel moeite zal kostenom hen er van_te overtuigen dat hij zich toch beter met demoeder van arle sporten kan bezig Éouden, dan ars een marrootachter zorn nrisrukte voetbal aan te rennen. Het rijkt me zogewerdig romantisch volgend jaar samen de c.p.c. tó-rop"rr.
soms droom ik wer egns, dat ars ik hem wat eerder ontmoet haden_f9m- ars persoonrijk trainer had kunnen aanstellen, ikwerricht op tijd de tirniet voor Barcerona had kunnen haren.
Er is arleen een probreem. rk durf hen niet zo goed mee tenemen naar de verenlging. Niet dat ik me iets zóu aantrekkenvan.de jaloerse brikken van andere meiden ars ik met diekanjer van me binnen kom. Nee, dat niet. Maar ik ben er niethelemaar zeker van dat die spreekwoorderijfÀ-rro"a.tr",r, echtbestaat.

dag.'lk'hou van íe. fnres
WONDERKIND.Sanne.

Sanne 071.761066

Singel
lk zal ,

gelukt-sorry
bellen?

niet
eerst

28
Slanke vfgury,. 5!_jy., 't.12
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IÍEDSTRIJDKÀLENDER

OKTOBER
4 Nat. Kampioenschappen estafette 4x15 kn Utrecht 11.00 u.
11 Marathon Eindhoven L2.30 u.

(incl. * rnarathon)
LTlLg 11 van de 4t -loop Haag Àtletiek
25 Marathon Etten-Leur 11.30 u.

(incI. l narathon)

NOVE!,ÍBER
8 Grebbecross
15 Zevenheuvelenloop (15 km) Niimeqen 12.00 u.
22 HRR Clubcross (9 kn) 13.00 u.
28 tl van de 4r -looP

DECEITIBER
20 Fit Ten Miles!

Ilin Paardekooper !!!!

Haags Kampioen 5 km ! ! ! Tijd: 15 min.

I{im, van harte gefeliciteerd ! ! !

Het begint zo langzamerhand een gewoonte te worden Wim Paarde-
kooper te feliciteren met een overwinning.

Maar !{im, wij hopen allemaa1 dat in elk clubblad ruimte inge-
ruimd moet worden orn jou in het zonnetje te zetten.

Iíim, ga zo door ! ! !

Namens de hele vereniging proficiat ! ! !

P. G.
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IIITSLÀGEXs
26
18 1:02222 Jan llieurenburg

HVI
HV2

u:)):ul Lour s Brugman

Instuif HaaE Attetiek, Den Haag, 5 l,n op ?9105/92

Ptaats Cat. Tiid Naam llK Veteranen, Psperdrecht, l0 kn op 0910519?

4
11

1

HS

HS

HS

0:16:03
Oz17z28

00: 15:09

Ihomas Pieper
llarcel den Dutk
Andries lletemans (Sprint)

Ptaats Cat. ïijd llsam

IDV
7DV

0:34: ló
0:39: l9

Hemie Pot (lrpata Drachtca)
Corrie van Egmond

a

Brielse llaasloop, Briette, 25 km op 06106192
Time Triat HRR, Den Haag, 5 kn op 12104192

Plà6ts Cat. Tijd llaam
P[a8ts Cet. Tijd llaam

AVf40 instuif, 5 km op 03106192

lHS
3 HVI

38 HVl

1224242
1226123
1:45:11

lHS2[s
3 ]rv1
5HS
7HS
8HS
9HS

10 HS

12 HS

15 HS

16 Hvl
17 HS

18 HVl
19 HVl
?OD
21 HVI
23 HS

?,4 HVl
25 HVl
260
27 HS

30 HS

31 lrs
33D
34 HS

35 HVl
3óD
37 HVl
39 HV2

41 HVz
42 HS

43 DV

44 ilvl
46 HVl
47 HS

48 HS

49D
50 Dv
5?D
53 HVz
51 Hvz
55 DV

ó0 Dv
62 DV
63D
&DV

0:1ó:09
0: ló:38
0: l6:41
Ot17z26
Oz17z46
0:18: l4
0: 18:17
0:18:31
0:19:08
0:19:35
0219247
Oz19:17
0:20:01
0:20:1 I
0:20:1 1

0z2O=27
0:20:35
0:20:35
0:20:37
0:20:37
0:20:41
0:20:59
0:21:05
0:21:28
0:22:01
0:22:05
Oz22z34
Ot22z38
Ot22z57
0z?2259
0:25:01
0:23:02
0:23:04
Oz23z14
Oz23z25
0:24:00
Oz24z02
O:21:16
0:25:53
0t25254
O:26:21
0:2ó:39
0:28:52
0:30:41
0:33:31
0:3ó:39

Luc taegemen (0tse llerksem)
lJim van Di jk (G.A.C. Gemrt)
Louis Xok

Thcmas Pieper
Herman Yan de Stijt
Horard Labrie
Attard Kappetein
Sander Cr€man
Gws Zijdenbos
llaarten Sch8rroo
Hans van Vliet
Remko Scharroo
Kees Put
Joop den Orden
Peter llagnee
Jaques Overgaaur
Hud de Jong
Ameke Xroon
Eerry ÍrilEr
Henk Jan (arerbeek
Lex Cabrat
Daan Verbaan
A (Duintand 4) Straver
Eric van de Loos
George van llissen
Ronatd Xtoots
lleten Hauser
Don van Ruiten
Jos de lleardt
Joke xutbey
Han Etkerbout
fheo van Veen
Gerard Iotido
EugeÍre van de Berg
llari arne XooFnan-Zrerus
Peter Leegstra
Hans tlebraken
Ronatd Boekkanp
lJittem Augustijn
Ch6rtotte Hermans
Sonja van As
Ingrid van der Veer
Johrny Lodder
Gerard vrn Duinen
]luriet Vink
Hil,da dc Hean
Ineke Hoogetad-Kieft
Ets Abopoct
Uit Richet

Ptaats Cat. Íiid llaam

1

4
8

16

HS

HS

HS

HS

0:15:51
0:16:17
0: l6:46
0217244

Rob smit (Koptopers)
fhomas Pieper
Herman van de Stijt
Cristiaan den Hertog

Gotden Tentoop, Detft, l0 kn op 24105/92

Plaats Cat. Tiid )laam

't

2
3

24
29
47
52
57
TI
85
87
95
98

102
103
115
119
131
132
134

HS

HS

HVI
HS

HS

HV2

HS

lts
HS

D

HS

HS

Is
HVI
Hv2
D

HS

HS

Is
D

0:31 :18
0:32:04
0232212
0:35:07
0235242
0:37:13
0237t27
Oz37z52
0:39:29
0:40:04
0:40:09
0:40:58
0:41:31
0:42:09
Oz42z14
0:44:08
0:44:50
0:53:04
0:53:05
0:54 : 10

Pau[ Overbeek (Hàag Atl,etiek)
ttim Paardekooper
Jan vermaas (De Koptopers)
Herman van de Stijt
Itittem de craaf
Leo llaas (Fortuna)
George Jeremic
l4asrten Scharroo
lilarce[ den Dulk
llonique Bruins (Bataven, Leiden)
Cees Heuvetman
tJim Kooij
Guus Zijdenbos
Jan 8reÍner
Jsn ilieurenburg
Aírneke l(roon
Pau[ van de Bot
Ronatd Eoekkarp
Koen Ktijn
Atiena Leidekker

Haventoop, Vtaardingen, 7320m op 30104192

Plaats Cat. Tijd laam

lHS
25 HS

55 lrs

Oz22z07
0:25:33
0z?7235

tlichet de llsat (Fortuna)
Herman van de Stijt
Theo lirnrermans

Rotterdsm, llarathon op O5lO4l92
llK Veteranen, Papendrecht, 15 km op 09105192

Ptaats cat. Tijd llaaD

den)
I HVl

I HVz

0:47:08

0:52:06

1H
I HV1

10
121 HS

124 HS

?2092'16
2226255
2t29214
2237214
?237225

Rien van de tJitt (clytoneus Uoer-

Jan BareíEns (Achittes Etten

Satvador Garcia (rlexico)
Jesus llerrera (Zreden)
Aurora Cr.nrha (Portuget)
llarcel den Dulk
Xtaus RiemrLeur)
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28 HVl
za Hs

278 HS

304 HS

400 HS

5t lrvl
155 HVl
559 HS

578 HS

15ó HV1

60ó HS

705 HS

276 HVt
211 ÍVl
2?? lrvl

1587 [S
432 rvl

2243 nS
14 DV
48D

2452 HS

28 HV2

32 DV

ó15 HVl
331 HVz

1107 Hvl
1135 Hvl
118ó Hvl
387 $v2

't?45 HVl
1271 HVl
3429 HS

1515 HVl

2243:37
?244235
?t47t1O
2t482?1
225?t06
2255t16
2255249
2:56212
2z56z58
2257218
2257249
2259t49
3:04:56
l:'ló:53
3117236
3221241
3:31 :55
3234t27
3234237
3235:22
3:38:37
3:40:57
32452?9
3246257
3:47:25
lt48z29
3:50:09
3:53:50
3254:15
3257t36
3:59:25
4:31:00
4t43230

Frans teïï Brink
gittem de Graaf
Jack van der Xrsats
Derk Jan Smid
Joop Verhoeven
Robert llurkes
Paul Grevenstette
Theo finmermans
lJim Ui t tensen
Henk Boon
Bep uatburg
Rirus Pots
Henk Stagter
Jo fmester
Pieter de Graaf
Cees Hewetman
Eert Fitie
Dick van Duijvenbode
Jeanette llothoek
Ine Goemans
llichiet luit
Pieter lileinders
i{ar i anne Koopnan-Zrerus
Loek Smitskam
Henk llottema
Hans Katsburg
trans otgcrs
Sjef van Gennip
Ab Dijkers
Anton Dijkmans
Emi [e van der Vaart
Ben Xoop§
8as Langerak

70 Hs
3D

89 HS

91 HS

44 Hvl
47 HVI

0237247
0:39:17
0t39:46
0:39:54
0241 247
0 :42: 1ó

Theo Tirmnnans
Ameke Xtoostra
Henk llultekes
Jette van der Veen
Hans van der Vecht
Joop den Orden

AV Hotland, Leiden, 3 km op ?7lWl92

Ptaets Cat. Iijd llàaltl

1HS
0Hs
0HS
0Hs
0Hs
OHS
0HS
TD
0[s
OD

0:08:35
0:09:24
0:09:38
0:09:50
0:09:52
0:09:54
0:10:07
0:10: I I
0:10:16
0:10:58

Jan Dirk llazeleger (Sataven)
Sander Crgltan
Cristiaan den Hertog
llarcel den Dutk
llernan van de stijt
Steven Post
Iheo TirnermEns
Regina van DrÍyn (Bataven)
uim Kooij
Ameke floostra

Open Haagse Kanpioenschappen, Derr llaag, 5 km op
23to8t9z

Ptaats C8t. Tijd ]l€am

lHS
15 HS

0:15:00
0:15:59

tlim Paardekooper
Thonas Pieper

Instuif Otynpr.rs t70, laatdgi jk, 3 km op 22107192

Ptsats Cat. Tijd llaamVoorburgse l{olentoop, Voorburg, 10 km op 28/06192

Ptaats cat. Tijd ]laam

1

2
15
18
53
59
79
88
96

102
131

HS

l{s
HS

HS

HVl
HVl
fis
HVl
llv1
HS

lrv2

0:32:58
0:33: I I
0:38:45
0:40:28
0244244
0:45:32
0:48:21
0:49:34
0:51:21
0:52:1ó
I :01:12

lHS
0HS
0HS
0HS
OHS
0Hs
0Hs

0:08:30
0:08:31
0:08:54
0:09:37
0:09:43
0:10:07
0z1Oz22

Jan vermaas (Koptopers)
llim Paardekooper
lJim Kooij
Cees Heuvelnan
Aad van de Berg
Jos de tlaardt
Jos de Graaf
Robert Deighton
Paut van Dunne
Frank Ihuys
Jan van de Linden

Dmien Brardsma (gaterrcg)
tlim Paardekooper
rhqnas Pieper
Sander Cremen
Cristiaan den Hertog
Theo Timennans
l{arcel Steeneke

Instuif ot),rmus r70, llaatdri jk, 150On op 12108192

Ptaats Cat. ïijd l{aam

IHS
ll ils

0:04:04
0:04:49

l,lartin Zandvt iet (Sparta)
llarcet Steeneke

Kadetoop, Schiptuiden, 12000m op 01/07192

Ptaats Cat. ïijd Naam

P. van l,larreei j k (Vi nkeveen)
LIim Kooi j

Instuif Otlapus 170, llaatdrijk, 5 km W 12lOBl92

Ptaats Cat. Tijd llaaírlHS
,9 HS

O:37257
0:45:08

Singettoop, Gor.da, 10 kn op 11109192

HS

HS

HS

HS

HS

HS

HS

HS

HS

HS

HS

0:15:15
0:15:57
0:17:08
0: l7:10
Ot17z46
0:17:54
0:17254
0: l7:59
0:18:08
0:18:22
0:18:52

Dick J8n Hoogstraten (Sp6rta)
Ihcmas Pieper
Herman van de Stijt
Yiltem de Graaf
Cristiaan den Hertog
Theo ïimrrnans
lJim Kooij
Ronatd Jtnier
cws ZijderÈos
llaarten Scharroo
Peter Yan Leerfren

Ptaats C6t. Tijd l{aam

lHS
4HS
I HVl

t5 rs
23 lrs
55 lrs
ID

41 HS

9 HVl
18 HVI

Oz?9:54
0230227
0:30:47
0:32:4'l
0:33:58
0:34:30
0:34:32
0234217
0:34:54
0:36:34

HeÍlk Gonrmr (Tarttetos)
Him Paardekooper
Rien v.d. tli tt (Ctytoneus)
Pierre van Leeuren
Roche Sitvius
llarcet den Dutk
Joke Kteireg (Bataven)
Herman van de Stijt
Frans ten Brink
Ton ïoet

Singettoop, lloerden, l0 km op 13/08192
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t HS Oz14:47
0 HS 0:17:00

Xaniel llaasc (ltion)
llarcel den DulktD

5D
0:36:41
0:39:14

Erika v.d. Bitt (Attis)
Ameke Ktoostra

Lindeloop, llolvega, 580On op Bl07l92

Plaats Cat. Iijd ]laam

1D
7D

tJesttand llarathon, l,laasstuis, llarathon op I I

Plaats Cat. ïijd llaam

Oz21z17
0:24:'13

Jitske Cats (Spartacus)
Anneke ftoostra

1 lls 2219:47
1 llVZ 2t48247

10 HVz 3:49:43

J. Pavlov (GOS)

ll. uotfs (De l(eien)
Henk ltot temo

tlsterregtoop, 10 E,,l oP 2AlO6192

Ptaats C8t. Ïijd )laam

1 D 1:12:10 AÍneke Krooír

Instuif De Spartaan, Lisse, 3 kn q 01109192

Plaats Cat. Tiid llsam

1HS
2HS

0:08:3ó
0:08:42

K. ]laase (ltion)
Uim Paardekooper

Instuif De Bst6ven, Leiden, 5 km op 19lOBl92

Plsats Cat. Tiid llsam

lXS0[s
0 lts
0HS
0Hs0[s
0Hs
0HS
0Hs
0ils
0Hs

0214237
0:15:42
0: ló:55
0:17:08
0:17:10
0: t7:15
0:17229
0:17:33
Oz17z46
0:18:23
0:18:24

Renc Gottieb (AAC)

fhmas Pieper
Herman van de stijt
Peter van Leeuuen
CristiEan den Hertog
Steven Post
fheo ïirmrmans
Rene llei jer
9im Kooij
llaarten Scharroo
llarcet steeneke

lnstuif AV'40, 3 kn op 1910619?

Plaats Cst. Tijd llaam

lHS
25 rs
27 [vl

0:08:46
0:09:41
0:09:51

llim Paardekooper
Herman van de Stijt
Ton ïoet

tnstuif Te lrerye, Rijsxijk, 3 km op 0ZlOBl92

Ptaats Cat. Iiid l6am

7 HS 0:10:36 ltin Kooij

lnstuif Haag Attetiek, Den Haag, 5 kn op 03107192

Plaats C6t. Iijd ]l8am

t
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TircTÍiat HRRTotaalorcuiót tot cn mct 16&,92

Plaats Naam
nr,

Datum I
Datum 2
Datum 3
Datum 4
Datum 5

Datum 6
Datum 7

Afstand
Srarttijd
Intenral

pluln
D/osln
2UMln
t6lNlv2
20l@/v2
fi(rc/n
ul11/n

5000
00:00:00
00:fi):10

G*P/
Traincr

d-m-jj
d-m-jj
d-m-jj
d-m-jj
d-m-ii
d-m-jj
d-m-ii

m
u:mm:s§
u:mm:ss

ïjd

I Picpcr, Thomas Stijl,vd
2 Stijl, Hcrman vd Stijl,vd
3 I:bric, Houard Stijl,vd
4 Stijl, Hcrman vd Stijl,\d
5 Crcman, Sandcr Hccrkcns
6 Lccuwcn, rran Stijl'vd
7 Grzaf, \l/illcm dc Hccrkcns
8 Crcman, Sandcr Hccrkcns
9 Piepcr, Thomas Stijl,\d
10 l(appctcin, AllcÍd
11 Vingerhocd, Bcrt
12 lGppctein, Allcrd
13 Eijnch,Rod.vd
14 Crcman, Sandcr
15 Toct, Ton
16 Junicr, Ronald
17 Schanoo, Maartcn
18 ltuod, Wim
19 Scharroo, Maartcn
X Vingcrlrocd,Bcn
21 Zjdcóoe, Guus
?2 Scharroo, Maartcn
23 Scharloo, Maarten
U Frcking Dcan
?5 Vliet, Hans van
26 Timmcrmans
n Junier, Ronald
8 Glocn, Pctcr
29 Maícns, Frans
30 Grocn, Pctcr
32 Vcrhocrrcn
3l Vlict, Hans nan

33 Vcràocncn
Y Scharnoo, Rcmko
35 Scharmo, Rcmko
X Blijker,Harmcn
37 Onbckcnd
38 NicuwenburyJo
39 Hcurrclman
4 Scharroo, Rcmko
4t z)jt,H
42 Scharroo, Rcmko
43 Dijkstra, Falco
4 Nicr, J.van

45 Nieuwenbury Joh
6 Knoestcr, Johan
,A Kloostra, Annckc
47 Loc, Erik v.d.
49 Put (?),IGcs

Heerkens
Heerkens

Hccrkens
Heerkens
Onbekcnd
Hccrkcns
Hcerkcns
Hecrkcns
Stijl, v.d.

Ouden den
Stijl, v.d.

Hcerkens
Graaf, dc
Graaf, dc
Graaf, de

Heerkens
Oudenden

Heerkcns
Hoogevecn
Veer, v.d.

Oudenden

Heerkens
Hecrkens
Hecrkens
Graaf, dc
Hccrkens

Oudenden
Graafde

Vccr,ud.
Perdijk
Vccr, v.d.
Hccrkcns

Heerkens
Ouden,dcn
Hccrkcns
Oudcn dcn
Oudcn,den
Graaf, dc

Datum
d-m-jj

r2/u192 00:16:0e

t2/U/92 00:16:38

P/04.192 fi):16:41
t9l0sl92 N:16;42
L9/05192 00:16:Í
nlWln 00:1ó:57

16108/92 ffi:17:03
Al$ln 00:17:08

§/05/n 00:17:10
tzlulez
rc/Bln
te/0sle2
Dluln
tzlu/e2

Dulk, den
1,6/N/e2
rclBln

2tl$/e2

t2lulez
telos/e2
Lzlulez
16/ffi1e2

te/0s/e2
tel0s/e2
te/0s/e2
2tlM/e2

te/0slez

tzlu/e2
,9los/n
2t/06/e2
te/0s/e2

2t/06/e2

h:min:s hm/uur
Snelhcid

00:17:53 16,78

16,62

165r

16,16

r858
18,04

17,98

17,96

17,75

17,70

17,fi
17,51

L7,48

0ÍJ;lT:?.6

fi):17:31
(X):17,10

fl):17:41
N:77t46

00:18:00

00:18:02
16lM/e2
00:18:09
Le/os/e2
00:18:14
00:18:16
00:18:17
fi):18:25
D/uln
2tlMln
00:18:3ó
00:18:37
ffi:18:42
00:18:42

rcl08/n
telos/e2
2tl6lez
t6/B/e2
fi):18:59
lelos/e2

telos/e2
2UO6/e2
00:19:08
fi):19:10
fi):19:11
fi):19:12
t2lu/e2
nluln
00:19:'29

16/08/92
te/os/e2
fl):19:35

17,21

11,13

16,98

t6,97
16,89

2U$lv2
16,67

t6,g
fi):18:03
16J3
fi):18:10
16ís
1,6,42

16,41

16,29

00:18:31

00:18:34

16,13

16,11

16,(X
r6,(X
00:18:46
00:18:46
fi):18:53
00:18:55
15,80

00:18:59

t2/Mlez
00:19:06
fl):19:07
15,68

15,65

15,64

15,63

00:19:18
00l.19:,27

15,40

00:19:34
00:19:3
15.32

15,99

15,99

15,89

r5,86

onden

M,N

15,80

00:19:0ó 15,71

75,71

15,69

conden

1554
tsA2

15,33

1533

c Copyright HRR
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50

51

52
53
54

57
56

55

58

59
60

61

62

63
a
65

6
67
68
69
7L

70

72

T3

74

75

76

78

n
79
80
81

82

83
84

85

86
87
88
89

90

9t
v2
93
94

95

96
n
98

99
1m
101

102

103

104

1(E
106

fil
1B
109

110

lll
113

ttz
tt4
115

116

34

Nicuwcnbury Joh
Stijl, Jcrocn rd
Klo6tÍa, Annctc
zjit"w
BicÍstckcÍ, Ed
Bos, Drics van
Magtcc, Pctcr
Oudcn, dcn
zijt,H
Stolk
Vlict, Hans nan

Nieuwcnbury Joh
I(amcràcclt, Hcnk
Ovcrgauw
Bos, Drics rran

Graaf, Pictcr dc
Bierrtckcr, E<l

Jong Huub dc
I(mon
Magnec, Pctcr
Eimcrman
Wcstbroclq Bram
Kramcr,Bcrry
\ilcstbÍoclq BÍam
Wolk, Pctcr ud.
Ikmcrbcch Hcnk
Cabral, I.cx
Stravcr, A
Vcóaan, D
Loq, Erik v.d.

IGamcr,Bcrry
Cabral, Lcx
BcrySandra vd
Dunne, Paul rran

Liertma, Charlcs
Stijl, Jcrocn
Elhcrbout, Han
Wisscn, Gcorgc
Wisscn, Georgc
Kloot, Ronald
Graaf, C-ccs dc
Lccuwcn, J.v.
Pcrdijk
Meinders, Pict
Elkcóout, Han
Graaf, Occs dc
Hauscr
Dcighton,Robcrt
Bojaada
Romani, Albcrt
Ruttcn, ?

Schnitzlcr, lnctc
Ruitcn, Dan ran
Bcry Eugcnc v.d.
Maanen, Wim v
Waat{t, dc
Konings, IGcs
Graaf, C.ccs dc
Graaf, Joe dc
Romani, albcrt
Bcry Eugcnc ud.
Ibopman, Marian
Flinh Bcn
Nutbey, Jokc
Pronk, trkrtl
Elkcrbout, Han
Schnitrlcr, Inckc

Pcrdijk zll$/n ml936 1531

Pcrdijk 19105/n 0:19:37 1529

Pcrdijk t9105/92 fi):19:43 1522

Pcrdijk 2tl6/92 fl):19:44 $,m
Oudcndcn l9l05ln @:19:47 15'16

Graaf, dc l6/8/y2 ft19:47 15,16

Hccrkcns lz/Uln 0i}.L9í7 15'ló
Oudcndcn lz/U/n 0Of947

Pcrdijk 16lC8/92 00:19:48 15,15

Onbckcnd 16l0f./92 00:1951

Ouden dcn l6lBP 00:1952 15'10

Ouden dcn l6/B/Y2 (X):1953 15'09

Pcrdijk 19/05/92 00:19:56 15,05

Ovcrgauw l2/U/92 fi):20:01

Graaf, de 2l/0f/Y2 00:20:02 14,98

Graafdc lgl0í/n @:N:02 14,98

Oudcn, dc 2u6ln 0O20:03 14,96

Oudcndc l2/U/Y2 fi):20:11 14,%

Pictcrsc l2lWl92 00:20:ll 14,8ó

Hecrkcns 2l/M/92 00:20:13 14,84

Graaf, dc 19105/Y2 00:20:17 l4,T)
Pcrdijk 19/05192 N:20:17 L4,79

Pcrdijk l2lVl92 00.20l.27 74,67

Pcrdijk t6l08l92 00:?-0:29 14,65

Onbckcnd l2/Uln 00:20:32 14'61

Pcrdijk l2/U/92 fi):20:35 1457
Oudcndcn 12/U/92 00:20:35

Onbekend lz/UlYz 00:20:37

Pcrdijk l2l$l92 fi):20:37 1455

Onbekcnd IUU/9 00:20:41 1450

Pcrdijk 19105/92 00:20:44 14A7

Oudenden l9/05/n 00:2O'E

Pcrddk 19105/92 00:20:49 l4ll
Graaf, dc 1610íi/92 00:20:49 14,41

Hoogarccn l2/M192 00:20:50 14í0
Perdijk l2/u/92 0:20:55 t4,Y
Pietcrse l9/05/n 00:20:58 1431

Pcrdijk l2lWl92 fl):20:59 14,30

Onbckcnd 2ll$l92 fi):21:01 l4,n
Grond L4U/n 00:21:05 14,23

Hoogcvee 19105192 N:21:12 14,15

Dijkcn l2l$l92 N:21:17 14,10

Pcrdijk 21/06192 fi):21:17 14,10

Graaf, dc 2UMl92 N:2L:,?A 14,02

Pcrdijk t6/Bln @:21.27 13,99

Vccr, v.d 2l/M192 fl):21:28 13,98

Oudcndcn lz/UP 00:21:?3 13,%

Annc 19105192 00:21:3 13,91

Pictcrse 16/0E/92 00:21:43 13,81

Pcrdijk l9/OSl92 fi):21:55 13,69

Pictcrse 19/051n (X):21:58 13,6
Hoogerrcen zl/M/n 00:21:59 13,65

Onbekend 12/M/92 00:22:01 13,63

Pictcrsc 16/0/3/92 A0:22:02 13,62

Graaf, de 19/05/92 @:22:M 13,60

Pictcrs l2l$/92 fi):22:05 13J8

Koopman líl$ln O0:,22:A6 1357

Vcer, v.d. 1610i3./92 00:22:ll 1352
Hoogerrccn 2116192 A0:22t16 13,47

Perdijk zll6ln N:22:79 13,44

Pictcnc lglilSln W.22.,?A 13,39

Koopman 16108.192 0fl22:31 13,32

Dijkers 16/08.192 O0:22t34 13,29

Pictcrsc l2/U/92 O0:22:34 13,29

Gccn lid 16/08.192 fl):22:35 L3,28

Pietcrsc llW/n 00:22:38 1325

Hoogeracen 19/05/92 @:22:46 13,18

u,ló

15,11

14,99

00:26:41

145s

14,42

t457
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tl7
118

119

tm
tzl
tn,
t23
tu
126

l?s
tn
ta
t29
130

131

t32
133

tv
135

tx
t37
138

139

I'm
141

142
143
144
145

lM
t47
1,l8

149

150

15t
152
153

154

155

156
L57

158

159

160

161

t62
ló3
tu
165

t6
t67
168

769
tn
t71
t72
173
174
175

L76
ln
1B
r79
180

181

r82
183

Maasland,Willcm
Grijzcn,Hans
Vccn,Thco van
Grijtcr
Ottcrs, Dcnnis
Tolido, Gcrard
Bcry Eugenc v.d.

I(oopmaa, Marian
Grcsaucrtnge
l,ccgstra,Picter
Onbckcnd
Klijn, Koen
Habrakcn, Hans
Vcnrcort, Kccs
NcstervooÍ,M.v
Bockkamp, Ronald
Schnaulzcr,Sannc
Mcinderc, Pict
Tolido, Gcrard
Hcrmans,Charlot
Augustijn,Wil
Hcrmans,Orarlot
As, Sonja v.

Snautzcr,Sannc
Vlasblom, Frcd
Bockkamp, Cynt
Habrakcrl Hans
Bcry Ria van dc
Spaans, Emma
Vinlq Muricl
Bockkamp, Cynt
Vccr, Ingrid vd
Loddcr, John
Spaans, Ernma
As, Sonja van
Stro, Simon
Duincn, Gcrard
Vinh Muricl
Vccr, Ingrid vd
Vink, Muricl
Engelcn,Mariannc
l.ceuq Trudy dc
Hamer, Marijkc
Konings, Dina
Hamcr, Marijkc
Hamer, Marijkc
Klijn Anita
Calc, Janita
Haan, Hilda dc
Schrcvelius,T
SchccringaJokc
Haan, Hilda dc
Haan, Hilda de
Kuit, Miranda
Maanen, Willcm
Koningp, Dina
Konings, [.cn
Hoogstaal,Innc
Tcrvinkcl, Egbcrt
Lunorclt, Mia
Hoogstad
Vcrvoott, Ict
Abspocl, Els
Richcl, Wil
Luttcvcld, Mia
Richcl, Wil
Ifuopman, Kclly

Overgauw
Pictersc
Pcrdijk
Pictcrs
Anne
Pictcrse
Pictcrs
Koopman
Pictcrsc
Onbekcnd

Onbckend
Pictcrsc

Pcrdijk
Pictersc
Pcrdijk
Pictcrsc
Pietcrsc
Graafde
Pictcrsc
Pictcrsc
Koopman
Pietcrsc
Ovcrgouw
Pietersc
Pictcrsc
Pietcrse
Perdijk
Berg, v.d.
v.d.Veer
Koopman
Picterse
Pictcrsc
Annc
Veer, vd
Koopman

te/0s/e2
Dla/e2
tzl$le2

pluln
L2lu/e2
t2lu/e2
p/0s/n

D/u/n
N:22:56
N:22:57
00:22:58

§los/n
@:2259
fi):23:01
UJ,z23:02
(X):23:04

pla/e2

@:?2:55

13,(ts

13,07

13,06

N:2259
13,05

13,03

13,02

13,01

fl):23:M
t2lu/e2
00:23:13
12,9t
12,88

12,86

12,81

L2,73

L2,fi
t2,64
t25t
1250
12A8
ffi:?A:46
t2,u
12,u
12,02

11,94

11,91

11,81

11,?9

tt,7t
1r59
00:25:í
1lJ8
1154
t6/w/e2
11,39

11,37

ll,3l
11,26

tl,u
00:26:48
1r,19

11,01

10,98

70,74

rz/M/e2
10,63

10,39

10,32

10,25

70,21

10,10

00:29:57
9,89

9,80

9,80

9,78

9,67

9,U
9,63

9,37
fi):33:31
fl):35:06
8Ae
00:3ó:39
758

13,09

13,(5

13,0r
fl):23r0ó 12,99

t292

12,ll

rr§8

N:?,6:07 11í9

11,19

N:27:59 10,72

10,02

8,95

8J5

8,19

Vccr, vd
Koopman
Pictcrse
Koopman
Pictersc
Ovcrgauw
Koopman
Koopman
Koopman
Koopman

Ovcrgauw

Overgauw

telosle2
t6l08.lez

Dla/n
tel0s/n
§losln
t2lulez
te/0slez

2tlwlez
t6lBle2
tzlule2
te/0s/e2

tzlu/e2pluln
t2lM/e2
tells/e2
t6/M/e2
telos/e2

t6/8/e2

^/M/n2t/M/ez
tzlu/e2
16108/e2

2UM/e2
t6l08lez
t6lwlez

Koopman
Koopman
Koopman
Koopman
Koopman
Koopman
Overgauw
Koopman
Koopman
Koopman
Koopman
Koopman
Koopman
Koopman
Koopman
Onbekcnd

Lua/n
16/B/e2
telilslv2
Dluln
te/0s/v2
§/0s/n
tel0s/e2
tells/y2
nlv/n
L2/ulez

L2lulez
t6l08/e2
MlBln
16/M/e2
t6/w/e2
t6/0É.le2
2UMle2
tells/e2
tzlu/e2

tellsln
fl):23:14
00:23:18

fi):23:20
fi):23:25
00:23:34
00:23:42
00:23:44

fl):23:59
00:24:00
fi:24:02plu/n
O0:,A:55

fi):Z:55
fi):Z:58
00:25:08
fi):25:ll
00:?S:?A

O0:25:27

fl):25:37
fi):25:53
tzlu/e2
fi):25:Í
00:26:fi)

00;26:21

N:?Í:23
00:26:31

00:?Í:§
00:2.6:41

tzlu/e2
ffi:?.6:49

00:2?:15
N:27:20
N:27:56

00:28:14
00:?3:52

00:29:04
fi):29:16
00:29:23

N:29t42
t6lM/e2
00:30:20

00:30:37
00:30:37

00:30:41

00:31:01

00:31:08
00:31:10

00:32:02
12/ule2
tellslez
00:35:20
t2lulez
00:39:34

Koopman

I(oopman
Koopman §los/n

Koopman

a
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186

187

184

185

Onbckend
Onbckcnd
Onbckend
Stccnckc,Marccl Hccrkcns

Koopman 2116192 99:99:9 0,00

Koopman zu$ln 99:99:9 0,00

Onbckcnd IUU/9 99:99:9 0'm
2t/6/n 9D9e:ee 0,0

Datum A.ntal Gcmiddclde
dcclncmers

@:22:A
00:22:(E

fl):21:39
N:23:21
nvt
nvt

Traincr
Annc
Bcry v.d.
Dullq den
Grdaf, dc
Grcnd
Hccrkcns
Hmgcraccn
Koopman
Oudcn dcn
orlcrgauw
Pcrdijk
Pictcrtc
Stijl, v.d.
Vccr, ud.
Onbckcnd

Aantal

1

I
14

23
6

32
16

7

u
?a
8
8

t2

3

I
Gcmiddelde

snelhcidDluln 65§/6/n s4
2t/6/n 28
rcl$ln Q
8/@/n nvr
Oyfi/n nvt

trjd
133e
1358
13,86

12,S5

nvt
nvt

I

1..
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ATLETIEK

Nieuwe datum ennaam The Hague Ten Miles
. ooonYssnlroVssen

HC, tl-tl'gL
n"n'Éd.g - De organisatie
í.".a"-*Ëgredstrijd The Ha'

' ;; T"" MiLs heeÍï belangrijke
il:rts,"J; aangebracht' oP
aairainien van de organisato-

""" """-ft"t nationale wegcir-
*it, d" Pickwick Run Classics'

t "ii!t a" race over 10 lngelse
miit-r to km) een nieuwe datum'
Inïlaats van de eerste zondag;

in november wordt het evene-
ment nu op 20 december gehou-

den. Het wegcircuit krijgt daar-
door een bàtere sPreiding' De
raee valt wel een week na de

Duindist Crcss in Wassenaar'
Aanvaríke[jk was zelfs dezelfde
datum (13 december) gePrikt'
VooÉs heeft de organisatie,
waarin Astrid Pieterse één van
de stuwende rkrachten is, een
driejarige §Ponsorovereen-
komst iet de leisorganisatie
FIT afgesloten. Daarom..is ook
een offrciële naamswrJzr$ng
doorgevoerd: FIT Ten Miles'

Na financieel slechte edities in
de afgeloPenjaren staan de za-

ken er nu veel gunstiger voor'
De bruto sPonsorinkomsten be-

dragen reeds drie keer zoveel

als vorlg jaar. Pieterse noemt
een bedras tussen de één en

twee ton aË het huidige budget'
Met de nieuwe datum is de or-
eanisatie voorts afgestaPt van
Ëet plan om weer in de zomer
àen'soort BabvlonlooP (10 kilo-
meter) te houden. De stichting
Wegcircrrit voelde niets voor

een wedstrijd midtlen in de zo'
mer en buiten het wegseizoen'
De FIT Ten Miles-organisatie,
vooral een activiteit van The
Hague Road Runners, wil ook
heiparcours wijzigen. Men wil
afvàn het winderige stuk over
de boulevard en denkt aan een

vervangende route door het
Staten[wartier. Vooralsnog
hebben politie en de HTM (met

enkele 
'tramlijnen) daar be-

zwaar tegen. De startlocatie
bt[jft Houtrust SPoÉ.

Uitslagen
Vlietloop

2km.t/mgjaar-
Jonsens: l. Van Almerik; 2. Niels
Woftel; 3. Sebastiaan Krol.
Meisies: l. suzanne de Vtrit;2. Debbie
Kouóenhoven; 3. Rebecca Groene-
veld.

5km. Um l4jaar
Jongcrls: l, FenY Boon; 2. Marc Jans-

scn: 3: Bas van l-oenen
Meisjes: l. Jarineke HoPman; 2- Me'
rel Kliefman; 3. Ellen Visser.

fOkm. Heren
Heren: l. Remco Deursen; 2. Fred
Receer:3. Rob van der Luit.
Dóes: l. Carouwe PePPer; 2. Els
Bloemen; 3. L,ona Mugge.

21km. Herrcn'

Heren: l. Dik-Jan HoogstÍaten; 2' Jo

Ferket: 3. Paul Barnhoorn.

VeteranenlHeren
l. Frits Fischer; 2. Joop Bride; 3' Frans

ten Brink.

Veterenen II Heren

l. Dhr. de Beaufort; 2. Dhr. A' Balk;
3. Dhr. \il. Turnhout.

Veteranen III Heren

1. Willem Ravensbergen; 2' J' Wie-
.i .r..j.....,... :.'.'. -. .. 

-'" 

""""

lens: 3. Hugo Langelaan'

2lkm.Dames
1. ïo!é Hoogeveen;2' Fraukje Visser'

DamesVeteranen
1. I-enie v.d. Plas; 2' + 3' Ada ten

Brink. Mirjam Brugman'

NAKED
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Ronald Boekkamp

TECIINISCHB ORGÀNTSÀTTB TEB HÀGI'B ROÀD RI'N}ÍERS

De Technische Conmissie bestaat momenteel uit:

Herman v.d. Stijl
Frans Perdijk

Peter Grond

voorzitter, contactpersoon bestuur, eontaet-
persoon'trainers (voor afmeLding en zaken van .
niet-technische aard) en financiën

(tel.: 070-3973281)
(paralmedische begeleiding,

wedstrijdorganisatie
(teL.: 070-3540590)

CPC-actie, beheer sportzaal, beheer materiaal,
topsporters en trainers-begeleiding (technische
uitvoering)

(teI.: 070-34726?31
CPC-actie, wedstrijdorganisatie en topsporters

(teI.: 070-3939485)
indeling loopgroepen en coördinatie (tel. t 07
347 2420) resultaten-regristratie
indeling loopgroep€D, public reLati- ons en
trainersbegeleiding

(teL.: 070-3544103)

Noortje Àlberts

Peter van Leeuwen

Paramedisah corps

Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg tel. : 070-3855082 ( privé )

070-3839884 ( werk )
Hasse.urs:
maandagravond: Trudy de Lange
woensdagàvond: Gijs Kievith
donderdagavond:

Massage;

Maandag-, woensdag- en donderdagavond (volgens afspraak) na
20.00 uur. Zíe lijst op bord in kamer Medisch Centrum.
Kosten per behandeling f. 10,-.

Consultatie fvsiotherapeut

Iedere woensdagavond na 20.00 uur.
Kosten per consult f. 3,50.
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Start wegcircuit
zonder favoriete
Van Schuppen

ATLETIEI(

ooonYsrmroUssrn

".!#a{.döle?ï"-",io-looo in Hierlen vormt zondag
de àtart van de tweedejaargang
van de Pickwick Run Classics.
De eerste winnares, Anne van
Schuppen, ontbreekt echter bij
de nièuwe en achtste looP van
het wegcircuit. De Haagse atle-
tiek wordt wel sterk vertegen-
woordigd door Carlien Harms.
Na alle marathonPerikelen
rond Van Schuppen heeft het
lang geduurd, voordat de Haag-
se atlete de rust vond om weer
te kunnen trainen en Preste-
ren. Ruim een week geleden
hervond ze de vorm, die eerder
dit iaar nog tot de verrassende
marathontijd van 2.33,40 leid-
de. In Wolvaartsdijk lieP Van
Schuppen namelijk een 15 kilo-
metei in een persoonliik rbcord
(51.55) en onderstreelte daar
haar mo§elijkheden voor een
snelle najaarsmarathon.
Het is nog onduidelijkof de at-
lete van de Hague Road Run-
ners in de herfst in Chicago,
Frankfurt ofCarPi start, maar
wel staat vast dat Van SchuP-
pen in Heerlen door afwezig-
Leid schittert. Ze verbl[ift oP
dat moment voor een trainings-
kampopKreta.
Van eventuele revanchegevoe-
lens. voor wat betreft haar af-
wijzingvoor deelhame in Barce-
lona, wil Van SchuPPen niets

weten. Zij ,,Dat is geen basis
om op te presteren. Ik heb het
helemaal van me af gezet".
Carlien Harms Èeeft al geruime
tijd het baanseizoen 1992 vaar-
wLl gezegd. Na twee mislukt'e
Olvmpische limietPogingen oP

de-l0'kilometer had de SATC'
atlete öt seizoen nog weinig oP

het kunststof te zoeken. Met
coach en wiend Patrick Aris
werd vervolgen§ een Periode
van rust en training inge-
bouwd.
Middels langere afstanden oP

de weg, tot en met de halve ma-
rathoí, wil zé zich nu verder
scholen voor een eerste mara-
thon over drie jaar. Daardoor
behoort deelname aan het weg-

circuit dit seizoen tot de moge-
liikheden. In de zomer van 1993
kLert zq weer terug oP de baan.
Van Schuppen mist tenslotte
ook de tweede wedstrijd in het
wemircuit (Dam tot Dam
möpl. want met vele anderen
doe[ zii dan in Engeland mee
aan he[ eerste WK halve mara-
thon. Van SchuPPen: ,,Het is
weer een goed begin van het cir-
cuit, net als vorig jaar. Ik zal
meedoen als het me uitkomt".
Vorie jaar bleek een matige
start"hiar in de eindfase niet te
deren. Het zal Van SchuPPen in
ieder reval zeker intere§seren
dat heï prijzengeld van de eer-
ste man en eerste wouw in het
wegcircuit is gelijk getrokken'
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Lifoka globe bv
Oude Haagweg 4-6
2552 EP Den Haag
070 - 397 10 51

Lifoka repro bv
Mauritskade 3-5
2514 HC Den Haag
070-34671 00
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ZIER SPORfSHOES &WEAR

OOK ZAAI. EN

VEtD-S(HOENEN

ZIER RUNNING
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Het bestuur van

Ton Vermolen
ter)
Je1le van der Veen
(vice-voorzitter)

Jacgues Beljon
(wedstrijdsecr. )

Àstrid Pieterse
(secretaris)

Loes Àarts
(2e secretaris)

Frank Thuys
(penningrrneester)

Cynthia Boekkamp
(cornmissaris)

THE HAGUE ROÀD RI'NNERS
Doorniksestraat 30, 2587 XM Den Haag
TeI.070-3504691

Winpelstraat 3, 2584 TR Den Haag (voorzit-
tel. O7O-363452L

Corn. Houtmanstraat 6, 2593 RH Den Haag

Regentesselaan 74, 228MI Rijswijk
tel. 070-3999613, giro 5699215 t.n.v.
wedstri j dsecretariaat

Goudenregenstraat 3, 2565 EDI Den Haag
tel.070-3616073

Tourmali)n 26, 2591 TR 's-GravenzandeteI.01748-14549

Vijverhof 18-À, 227L GP Voorburg
tel. 070-33869064, giro 263695L t.n.v.
The Hague Road Runners

Dr. J. Presserstraat L45, 2552 LS
Den Haag, tel. 070-397328L

,

Ledenarrrninistratie

Charlotte Hermans Esdoornstraat 109, 2565 HP Den Haag

RedactiE HOT ROÀD REIIIEW

Loes Àarts

Els Bloemen

Fred v.d. Gon Netscher

Ruud van Groeningen

Peter Magnee

Renée van der Roest

Tourmaliln 26, 2691 TR 's-Gravenzandetel. OL748-L4549

Parsifalstraat 11, 2555 WG Den Haag
tel. 070-3256882

Puttensestraat 37, 2583 PÀ Den Haag
tel. 07 0-35247L5 (035-72L75L, werk)

2e Ànt.Heinsiusstr. 84, 2582 w
Den Haag
tel. 070-3544992 (070-3843210, werk)

Uilebonen 92, 25LL CS Den Haag
tel. 070-3638140 (O7O-352254L, werk)

Verniljoenstraat 53,
tel. 070-3943193

2284 cv Rijswijk

Nieuwediepstraat L4, 2547 TJ Den Haag
tel. 070-3238801

b
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