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@ 1992, The Hague Road Runners

Informatie over advertentietarieven verkrijgbaar bij :

Loes Aarts, Tounnalijn 26, 269 1 TR's-Gravenzande. Tel. 017 48-14549 .

NOOTREDACTIE:
Artikelen in het clubblad geplaatst onder persoonlijke titel, komen inhoudelijk

niet onder verantwoording van bestuur en/ofredactie.

20 december o.s. - Fit TEN MILES!!
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Achilles Autoverhuur verhuurt
personenauto's, kombi's,
9-pers. busjes, kampeerauto's
bestel- en vrachtwa§ens met
hydraulische laadklep, van
Vzlol9Vz ton laadvermogen en

autoverhuur
van 33 tot 46 mz.
Trekkers met slaapcabine, ook
voor i nternationaal transport.

r _l

Personenwagens: Audi 80, fiiat Panda/
Uno, Ford Fiësta/Escort/Sierra/Scorpio,
Honda Civic, Nissan Micra, Opel Corsa/
lGdetWectra/Omega, Peugeot 2051405/605,
Renault Cl io/1 9, Volkswagèn Golf/passat.
Vele uitvoeringen met autom. en/of diesel.
9-persoons busjes: Ford, Nissan,
Renault, Volkswagen (ook diesel).
Kombi's: Opel lGdett, Peugeot 4OS,
Volkswagen Passat.
Kampeerauto's:4-, 5- en 6 persoons.
Uitsluitend in diesel-uitvoerino.
Bestetwagens voor klein riiÈewiis
(ook met hydraullsche laadktep):
Ford, lveco, Mercedes-Benz f08, 308,
609 (doe-het-zelf verhu iswagens),
Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault.
Vrachtwagens vooÍ groot rijbewiis:
Mercedes-Ben z 709, 914, ttt4, t+tS
!417, 1617. Met hydrautische taadklep.
TÍekkeÍs 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 termijn

Ook uw adres voor LEASINGL

VERHUUR VAN PERSONEN.EN BEDRIJ FSWAGENS 1000
inlaa9

VBIJ
100 kÍn

2

l-l

td
. ie BEATRIXLAAN

tussen Schenk-
en Prins Bernhard viadukt

841



VOORWOORD

Op dinsdag 13 oktober jl. heeft de Algemene lrdenvergade-
ring, de zogenoemde Najaarsvergadering, plaats gehad.
Veel te weinig leden waren hiervan getuige en ik hoop op-
recht, dat de Voorjaarsvergadering 1993 een betere opkomst te
zien geeft"

De Najaarsvergadering is van oorsprong een financiële verga-
dering, terwijl de Voorjaarsvergadering een meeÍ uitgebreide
vergadering is, waarin het bestuur en de commissies rekening
en veÍantwoording aÍleggen en het nieuwe beleid presenteÍpn.
Wanneer dan de Voo{aarsvergadering, zoals de afgelopen
jaren het geval was, in mei plaatsvindt, is de presentatie van
nieuw beleid een weinig mosterd na de maaltijd. Het nieuwe
beleid wordt dan al uitgevoerd en het bestuur en commissies
zullen, zo leert de praktijk, niet erg enthousiast zijn wanneer
de leden met substandële wijzigingen of aanpassingen komen.
Daarom zalhet accent ten aanzien van presentatie, plannen en
beleid voor de komende jaren verschoven worden van de
Voorjaarsvergadering naar de Najaarsvergadering. Een voor-
proefie hiervan was de presentatie van het technisch plan 1993
tijdens de plaatsgehad hebbende Najaarsvergadering en de
presentatie van het barplan 1993. Bestuur en commissies zul-
len begin volgend jaar in overleg gaan over het opstellen van
een beleidsplan 1994 en daarna. Dit plan moet dus op de Na-
jaanvergadering 1993 gereed zijn en besproken worden.

Het bestuur heeft op de Najaarsvergadering het afreden per
april 1993 bekend gemaakt van een viertal bestuursleden, nl.
Astrid Pieterse (eerste secretaris), Loes Aarts (npeede secreta-
ris), Frank Thuys (penningmeester) en Cynthia Boekkamp
(commissaris). Za er niet sprake is van een bestuurscrisis, dan
toch wel van een bijzonder grote aderlating. De redenen van
aftreden zijn uitvoerig belicht op de Najaarsvergadering.
Astrid Pieterse kan de drukke secretariaatswerkzaamheden
niet meer combineren met haÍu voorzitterschap van de Fit Ten
Miles, evenals dit het geval is bij Cynthia Boekkamp. Frank
Thuys heeft vanwege toenemende zakelijke besognes de be-
slissing moeten nemen om terug te tÍeden en Loes Aarts kent
privé-omstandigheden, overigens van zenÍ blijde aard, die haar
tot deze stap hebben doen besluiten.
Op zich is het een goede zaa§ dat er keuzes worden gemaakt,
waar in het andere geval of de druk te groot wordt - met alle
gevolgen van dien - of er in een functie bepaalde werkzaam

heden blijven liggen en dat is vaak al voor het betrokken be-
stuurslid zelf oen onverteerbare zaak.Dat er dus in dit opzicht
een keuze gemaakt wordt, is zeer begrijpelijk en bijzonder res-
pectabel, maar het is natuurlijk uiterst lastig om zo een, twee,
drie de opengevallen bestuursfuncties weer bezeÍ te laijgen.

Het bestuur heeft zich over de situatie beraden en is overeen-
gekomen, dat alle overige bestuursleden per april volgendjaar
hun functie ter beschikking stellen. Het is namelijk mogelijk,
dat een nieuw enthousiast team de HRR-kar wil trekken en
zulks zou geblokkeerd kunnen worden door het aanblijven van
een ofmeer bestuursleden. Om die reden hebben alle bestuurs-
leden zich bereid verklaard om te wijken voor een nieuwe
ploeg, zo dit zich mocht voordoen. Overigens, Jelle van der

Veen (vice-voorzitter) en Jacques Beljon (wedstrijdsecretaris)
zijn bereid om hun post te blijven bemannen.
Het bestuur is al druk bezig om kandidaten te polsen voor de
opengevallen bestuursfuncties.

Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden in de ac-
commodatieproblematiek. Overleg met de Gemeente is er nog
steeds en de Gemeente heeft een nieuwe locatie in onderzoek.
Wij moeten er voorlopig vanuit gaan, dat we nog in de huidige
accorrmodatie aan de Buurtweg veÍtoeven, tenminste tot apÍil
volgend jaar. Ik blijf een en ander nauwgez,etvolgen.

De internationale wegwedsEijd en prestatieloop over 10 En-
gelse mijlen met kortere afstanden, de Fit Ten Miles, is nu wel
zeer komende.
Er vanuit gaande dat dit het laatst verschijnende clubblad voor
de wedstrijd is, wens ik het organisatiecomité zeer veel succes
met de uitvoering van de Fit Ten Miles toe. Alle inspanningen
en verwachtingen moeten uiEronden in een klinkend evene-
ment en dat is iets wat met veel vertÍouwen tegemoet kan wor-
den gezien.

Wanneer een klein deel van de deelnemers de cooling down in
het clubhuis op 20 december a.s. 's avonds bezoekt, dan zal er
weer eens sprake zijn van een bruisend Fit Ten Miles
Swingfeest.

Ton Vermolen
(voorziner a.i.)
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HOT CIUB INIO

De algemene ledenvergadering is geweest. De begroting van

bestuur, bar en t.c. is go€dgekeurd en de contributie is vast-

gesteld. De acceptgiro is bij ieder lid op de mat beland.

Op de vergadering is gemeld dat er een aantal bestuursfuncties

vacant komt per april 1993 (voorjaarsvergadering). De huidige
penningmeester, secretaris, 2e secretaris en commissaris tre-

den om uiteenlopende redenen af. Een ieder die geihteresseerd

is in een van deze bestuursfuncties wordt verzocht contact op
te nemen met Loes Aars of Genit van Pelt.

LrdenadministÍateur Charlotte Hermans deelt mee dat leden

die willen opzeggen dit vóór I december van dit jaar schrifte-
lijk moeten doen bij de ledenadministratie.

De CPC aktie 1993 gaat van staÍt met een infoavond op dins-
dagavond 15 december. De avond begint om 19.30 uur in ons

clubhuis aan de Buurtweg.
De eerste tÍainingsdag is op zaterdag 2 januari 1993. Er vindt
een testloop plaats. Hiervoor wordt om 9.30 uur verzameld in
het clubgebouw.

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het zover, het

CPC rainingsweekend. De Paasheuvel in Vierhouten is voor
de trreede maal het decor. Wees niet te laat met inscbrijven,
want het aantal plaatsen is beperkt en wie het eerst komt, het
eerst maalt. Schrijf je dus tijdig in voor het trainingsweekend
via het inscbrijfformulier. De datum van het weekend is 29-

30-3ljanuari 1993.

Wat al snel dichterbij komt, is de Fit Ten Miles op zondag 20

december. Zondagavond is een groot feest, dat om 19.00 uur

begint met een diner. Voor alle medewerkers is dit festijn gra-

tis. Niet medewerkers betalen fl. 7,50 voor het diner.

De wedsrijdkleding is beschikbaar! Bij Runnersworld in de

Schoolstraat liggen de setjes op je te wachten. Het is ook mo-
gelijk een setje te bestellen op de maandag- em woensdag-

avondtraining. Tevens zijn New Balance windpakken te koop.

Jacques Beljon gaat Hans van der Tan.den verva4gen als club.
statisticus. Hans kan jammergenoeg door een chronische bles-

sure niet langer aktief het hardlopen beoefenen en gaat de ver-
eniging ook als lid vedaten. Hans bedankt voor de uitstekende

wijze waarop je de uitslagen in het clubblad hebt verzorgd!
Uitslagen dienen in het vervolg naar Jacques te gaan.

Verderop in het blad kun je uitvoerig lezen over de Nieuw-
jaarscross van 3 januari 1993, die onder leiding van Georgette

Brugman wordt georganiseerd. Georgette is al onttrousiast in
de weer, stel haar niet teleuÍ, kom en doe mee! Na alloop is de

nieuwjaanreqeptie.

Wie al eerder de crossschoenen wil aantrekken kan op 22 no-
vember a.s. terecht bij de clubcross. De start is om 11.00 uur.

Ook in 1993 kan gecÍosst worden en wel op 17 januari en 2l
febnuari.

De l-van-de-4 loop wordt gehouden op 5 decemiber a.s. bij de
Koplopers in Delft. Vergeet niet wanneeÍ je op de hoogte wilt
zijn van wedstrijden de wedstrijdkalender in dit clubblad te
lezen.

Loes Aarts

I.VAN.DE.4 IOOP

Op 18 oktober jl. stond alweer de eerste l-van-de-4 loop van

het seizoen '92-'93 op het programma georganiseerd door
Haag Atletiek.
De opkomst was erg goed, ook van onze vereniging was er een

grote afvaardiging (1 40 deelnemers). Dit was in het verleden

wel eens anders. Misschien is de zondag (voorheen op

zaterdag) wel een betere keus.

Het parcours was anders dan anders. We moesten drie ronden

afleggen, waarbij we elke keer weer op de baan terugkeerden.

Er werd goed gepresteerd en na aÍloop zag ik nies dan

tevreden gezichten. Beste HRR'er was Pierre van Leeuwen

met een tijd van 32.37min. Maar ook bij de categorie VET tr
werd goed gepresteerd door Jan v.d. Nieuwenhuizen met een

tijd van 38.45min. en een derde plaats.

De volgende l-van-de-4 loop wordt georganiseerd door de

Delvers i.s.m. De Koplopers en staat gepland op 5 december

as. Dus niet op 28 november a.s., zoals eerst de bedoeling

was. Let op de publikaties hierover die ongeveer half
november op het bord verschijnen.

Herrran v.d. Stijl

BERLIJN MARATHON

Na een vooöereiding van 10 weken was het voor Thomas Pie-
peÍ zoyeÍ. Zou hij na z'n fanfastische marathon van Frankfurt
van enkele jaren geleden, zijn tijd van 2u33min. nog kunnen

verbeteren?
Op de trainingen demonstreerde hij al regelmatig z'n vortrl.
Als hij samen met Wim Paardekoper ver voor ons uitliep. Het
zware schema had hij, zo leek het, moeiteloos uitgevoerd en

hij oogde zeer ontspannen.
Met een zenr goeÀe en regelnatige race bracht hij een tijd op
de klokken van.... 2u28min.29sec. en dus een verbetering van

z'n p.r. met 5 minuten! Thomas, van harte gefeliciteerd!!

Herman v.d. Stijl
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EK!DEN

Werd op 1 november jl. georganiseerd door Hellas en gehou-

den op en in de nabije omgeving van de atletiekbaan Over-
vecht in Ufecht.

Aan de start stonden zo'n 50 teams van 6 personen in verschil-
lende klassen ingedeeld, waaronder 2 teams van de HRR, die
het moesten opnemen tegen zeeÍ sterke teams van Hellas en

AAC met lopers als Bert van Vlaanderen, Aart Stigter en Marc
van Rooy.

Het eerste HRR-team bestond resp. uit George Jeremic, Wim
Paardekoper, Marcel den Dulk, Pierre van Leeuwen, Chris-
tiaan den Hertog en Thomas Pieper. Het tweede HRR-team
bestond uit Theo Timmermans, Dean Freking, Paul Greven-
stette, Rinus Pols, Ton Toet en Peter van Leeuwen. Aad Over-
devest en ik traden op als coach.
Het weer was niet slecht, maaÍ er stond een behoodijke wind
en de temperatuuÍ was + 6oC. Vooral de wind was er de oor-
zaak van dat de tijden toch ietsje tegenvielen.

De wissels vonden steeds plaats op de baan, zodat je een prima

overzicht had op de wedsrijd. Hellas en AAC wisselden
steeds van kop op afstand gevolgd door HRR-I op een 7e stek.

HRR-2 volgde daar weer achter; eerst als l5e, maar later als

l3e.

Nadat Win zijn afstand had afgeraffeld, kwam HRR-I zelfs

door op een 5e plaats. Dat bleek toch te hoog gegrepen voor
de rest van het team en ze eindigden op een keurige 7e plaats

met een tijd van 2.21.50. HRR-2 klom toch nog op nÍur een

10e plaas en eindigde in2.36.29. De winnaar werd Hellas-l
meteen tijd van 2.09.22.

Volgend jaar zal dit evenement zeker verder groeien en mis-
schien wel de 4 x 15 km estafette gaan vervangen.
Hieronder volgen de individuele scores.

UTRECHT - Iht fiaaícr rcrrurrlEn-iíà naam EHden?
Eon cllandcngroop ln de Prclllc? Ecn bcrgloten crgena ln
Skandlnavlö? NlGtr van det rller. Ekldon ttcclt grccn enke
b rreoclatlc mGt'l!tr ult dc grcograÍls'. Ekldcn lr Japant
cn hcc?t botrckklng op rn hrrdloop-ultrpettlng ln .3tlí.t-
tryam.

Itet tcrprnsen slaíÍil uil óc Orr-
tii, loen eí nog oroon 't8nlo poo'
bosloÍÉ. Om maar te zwllgnn
ovoÍ gaavarEoordert manleren
van bericitgrevtng. En tch Ínast
Íïroír @I loon al in btivooíDeold
Oaaka cn Yoa(oherna'weten wat
cr op rogoringsniveau ln Tdfu
bo3bloír wag o.n lol uityooring to
bÍeíEBn. Dus Eluurdo men le
mand - zal clus wol eoír vbno íÈ
gloítn$ombteoaar growoo6r dfn -
ÍÍËt do orliciöto ctukken en b+
rcherton op pad. Te paard oí ge-
r@ír Ínot <te benenragen. Om-
d6t hal owr lupcí.oÍoto rrlltn.
tlon giq, woíd man eíVoí paaÍd
na anr barre Íit dodollik wímooi,
Elgolosl dooí oon oFn olger oíl
daama woor mn ander. l{et zo
lang lol do bosloÍÍrdo plaala was
berelkl en do bolÍokkon in8l,an.
lios hun po{rl yan hogoítrsÍÉ k'!-
gloír u[geío.K. Poslbosteilíng ln
ostslonevoím. Drt'transportmií-
dol'gsl mon als (b Ílaaín 'EkJ-
ón'.

itarathon.aÍstand
Sinds 1920 helt men er ln

Nppon ccíl tpoír yln goínaaxt.
AsnYankelilk ovleí de mgest
ïaanzinni)e eÍB!Er.r(bn, zoalg
lcÍn km. an Í0 dagen. paarbn
l(raÍnon cr naol ,nÉÍ rt t tc pas.
Do hcb klus rrooí le vol iror.(bn rreogczot. 'n WrrÍuanÍÍgc
opdrechr, waalt{ w'seblà
mzo Ett8t€doíll&ht cÍl pteaong
qfirotle ls.

Om 1n dlc rpoítbyr uhgave
van oe Ekkten rrt ÍnooÍ ltructuuÍ
raÍr lo bÍoí[on, ko6 ítoíl elg
rr€dstÍiidyofli tmsbnc yooí.do
maralhon.slEtand van 42 kÍn. cn
195 Íneteí, die rbor res porse
non in oslslenovoín ílxttt ïoÍ-
tbn algolegd. Omdat rb óén nu
coírnasl iols maÍ Audawr
hoofi den do snóeí, loopt oon 19-
doí nlet dozoll(b slstEÍtd. Mon
kwarn na nip boÍaad tot cb vol-
gpíÉe YoÍdoling yon alslaírden:
5, 10, 5, t0, 5 on 7,t95 ínotoÍ.

Deze wiize yEÍr maÍarpír-lo-
pon b in Japan ÍeltíÉ populair.
Y@rd stu(bnleo aír Do<tritlc.
leuns woípoít zi:h cr in gri,rt
fpaleelhe<ren op. Oc mrterlinge
gro/íÍoítttc cn Ítvelnel Nsson
eleailds clo univtílitolten co sl-
dorzlds do gÍplo b.dÍiiy.n kont
vÍlrwol g|ccn gían:m tËr. Dat ic
absolulo lopcpoÍf h hst laÍÉ
waar «b zm íizm(b .draint to
4..

HRR-1
George Jeremic
Wim Paardekooper
Marcel den Dulk
Pierre v. Leeuwen
Christiaan d. Hertog
Thomas Pieper
Totaal

HRR.2
Theo Tinrmermans
Dean Freking
Paul Grevenstette
Rinus Pols
Ton Toet
Peter v. Leeuwen
Totaal

5km
l0l<rn
5km

10 km
5km

7.195m.

5 kÍn
10km
5km

10I«n
5km

7.195m.

17.02
31.05
18.04

33.49
t7.37
u.13

2.2r.50

19.01

37.55
18.04
36.48
18.04
26.37

2.36.29
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Het beste advies bii de aanschaf van
sportschoenen krijg je
mensen die zelf sporten
Advies van Peter Jansse
dle de Haagse vestiging van Runnersworld
runt en die bekendheid geniet als rrainer.
Van mensen dus die zèlf lopen en uit eigen
ervaring spreken. En die gebruik maken van
een loopband of een voetspiegel.
Bij Runnersworld dus.
Waar je het beste voetenwerk van Den Haag
vindt. Loop eens binnen bij Runnersworld.

GBRUND OR RUNNERS.

Schoolstraat 35, 2511 AW Den Haag
Tè1.: 070-36254;L7

Runnersworld vind je in: Alkmaar, Amersfoort,
Amsterdam, Antwerpen, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Brugge,

Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen,
Haarlem, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle.

van

Running lndoot Tennis Triathlon.Fitness Wtg lking

Bouw- en Aannemingsbedr jf

C. BongaertzBv
* Nieuwbouw
* Onderhoud
* Renovatie
* Gevelreiniging

Tel.070-324il97
Waalsdorperla an 22c, Den Haag
(post: 2244 BN wassenaar)lid N.v.o.B.
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DAGBOEK VAN EEN RECREANT

7n, alwem de vierde aflevering dit jaar van HRReview en van
dit dagboek; het wordt een 'mini-dagboek', omdat deze afle-
vering berekketijk snel op de vorige volgt en er statutaiÍ nog
een (Kerst)numner moet volgen. Vooruit dan nraar weer!
'Met het verglijden van de seizoenen' (hoe mooi..) verandert
ook de sportinspanning: het wandelen is tot volgend jaar weer
aan de wilgen gehangen (overigens wordt daar opnieuw met
genoegen aan teruggedach$. Het is nu weer, nog steeds matig
maar wel in toenemende mate, het hardlopen waar in elk geval
tot volgend voo{aar, weer energie in wordt gestoken!

Met zo nu en dan een plensbui over me heen, soms met de
noodzaak vol tegen een fikse wind/storm er tegenaan te gaim,
rnaar ook met avonden waÍuop het ronduit heerlijk lopen is en
je na een eventueeUdesnoods halfwanne douche (of erger)
heerlijk achter een kop koffie (al dan niet met water aange-
lengd, voor een gereduceerde prijs; welk clublid liet zich zo
kennen..) en wat later achter een wit biertje of, in deze perio-
de, een 'bnuine bok' aangenaarn op adem kunt komen. Bent u
ook al 'geronseld' voor 20 december? Het is een kundig club-
lid - ik spreek dan wel alleen over hen die zich regelmatig aan
de Buurtweg vertonen - die aan Cynthia weten te ontkomen!

De DoorniksestÍaat is al weer lang historie; toch heeft het mij,
evenals misschien nog wel een enkeling, wat tijd gekost om
aan de nieuwe stek te wennen; tijdens onze veelal Iange, lange,
lange, lange trainingstochten op de woensdagavond komen we
meestal wel in de buurt; alleen de wetenschap dat er slechts
oneindig veel zand ligt, weerhoudt dan van een gang der-
waaÍs. Trainen in dezelfde omgeving als voorheen dus, alleen
de afstand naaÍ c.q. van is wat langer: en wat 'steigeringen'
onderweg zorgen ervoor dat we ons onderweg ook niet hoeven
te vervelen!
De begin dit jaar veteraan geworden 'Ouden' doet van zich
spreken. Ging het er aan het begin van zijn inval-trainerschap
nog redelijk ontspannen aÍrn toe, nu gaat 'de beuk er regel-
matig in'!

'Alle begin is moeilijk' (als ik niet oppas gaat deze aflevering
verdacht veel weghebben van een 'weekend weg' in februari
jl. waar spreekwoorden en gezegden ook niet van de lucht wa-
ren), maar na enige tijd (en oefening..) wilde het lopen dan
toch wel weer enigszins.. Ronduit reden voor jaloezie was dan
ook het heroptreden in de groep van een gewaardeerd vriend
en collega die vanwege 'plezieige omstandigheden buiten
hemzelf een half jaar niet had kunnen lopen, maar tijdens
zo'n monster- (vier gemeenten) tocht toch redelijk kon blijven
volgen. Fijn voor hem, maar terecht reden voor afgunst voor
wie er in het algemeen flink wat voor moet doen! Dat hij me
er nu weeÍ regelmatig afloopt tijdens de woensdagavondse
training is dan ook een logisch vervolg. Het (zwaarder wor-
dende) leven van een recreant wordt er niet gemakkelijker op!

Met het lopen tijdens regen valt, wanneer het zich noodge-
dwongen voordoet, wel te leven. Veel minder plezierig is het
evenwel dat de 'parkeerwei' bij de overvloedige regen van de
afgelopen periode zwembad allures dreigde te gaan vertonen.
Een paar waterdichte laarzen gaat bijna behoren tot de noodza-

kelijke p.s.u... Overigens heb ik niet de indruk dat de veftui-
zing van de DoorniksestÍaat nÍutr de Buurtweg veel verande-
ring heeft gebracht in het nunigen van meer of minder alcohol-
rijk vocht. Als ik zo week-in week-uit de vaste 'barhangers'
zle zitten, vraag ik me wel eens af: is hier soms ook een rryaaÍ-

borgsom betaald voor de 'vaste plek'- zoals bij de 'kastjes'.
Zou je door hier als niet-habitué(e) te gaan zitten de kans lo-
pen letterlijk weggekeken te worden..?
Het is overigens zaak in onze nieuwe lokaliteit goed te blijven
opletten op wat er om je heen gebeurt Zo overkwam het me
een aantal weken geleden dat ik een nieuwe ster dacht te zien
zitten: een opvallende kleur haar, een leuke bril.. totdat ik plot-
seling doorkreeg dat het hier een van een ernstige blessure
teruggekeerde HRR-beroemdheid betrof. Bijna een blauwtje
(N.B. niet de kleur van 'er haar..) gelopen!
Heeft u er al weer één of misschien zelfs meerdere wedsfijden
opzitten? Achteraf bleek de beslissing om niet in Etten-Leur
een 'halve' te lopen heeljuist (gedachten aan een 'hele' wor-
den op dit moment heel snel en kordaat afgevoerd van de

agenda Nu net zo onwezenlijk als durven dromen van een

avondje uit met, om maaÍ @n naam te noemen die me toe-
vallig (?) te binnen schiet, Kim Basinger..). Die twee uur wan-
delen in park De Hoge Veluwe was al nat genoeg!
En aan festiviteiten als de NYC marathon denk je slechts met
weemoed terug. Als je dez,e één keer hebt gelopen; hoewel,
een volgend keer misschien onder de schuilnaam "Willie van
't Haasie". Onder ongenvijfeld deskundige begeleiding van
niemand minder dan Wim V. - zou het weer gezellig zijn ge-
weest in New York met weer een andere aardige dame? De
Newyorkse marathon volbrengen, blijft een prestatie van for-
maat, laat dat duidelijk zijn. En ik heb geen Elfstedentocht uit-
gereden onder alweer een andere naam. Alleen twee keer
(You'll never walk alone) - tot nu toe - de Vierdaagse van Nij-
megen uitgelopen.

Toeval dat ik nu bij Nijmegen uitkom: op 15 november (is dit
nunmer dan al gedrukt en aan u uitgereikt zoals de planning
is? De redactiecoördinatÀce zal, stÍeng als ze is, dit keer be-
slist geen clementie hebben met te laat ingeleverde kop!!)
loop ik langs hetzelfde golvende parcours haÍd (?) waar het
eind juli zo Írangernam wandelen was. Ik zal de gelegenheid te
baat nemen ondenveg nog eens 'de heuvelen' te tellen op de

Groesbeekseweg. Afgelopen zomer kwamen mijn wandel-
maatje en ik toch al gauw tot een heuvel of tien, twaalf.. of
hadden we de flauwtes niet m@ten meetellen? Van 'heuvel'
naaÍ'hel' scheelt overigens maar drie letters; eens zien of deze
heuvels (natuuÍlijk niets vergeleken met wat clubleden tijdens
hun vakantie in Engeland en Frankrijk tegenkwamen; zie het
vorige nummer van HRReview) mijn moreel echt kunnen
slopen!

Ik sluit af met 'een goeie' die ik woensdag jl. tijdens de trai-
ning hoorde verkondigen (ze zljn tegenwoordig wat schichtig
in dezp trainingsgroep, want "er luisteren mogelijk 'redactie
oren' mee'): "Ga je hardlopen om het stofzuigen thuis te ont-
lopen, en dan moet je toch weer 'stofzuigen'..."

7
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spoÍtschoen!

Sportschoenen worden ontwikkeld orn prestaties te verbeteren en
blessures te voorkomen. Orn daar optirnaal van te profiteren is de juiste
keuze zeer belangrijk. Het geavanceerde Electronic Fitting Device
van Karhu rnaakt in no tirne een nauwkeurige analyse van uw voeten.
Het EFD meetsysteern bepaalt de ideale schoen/inlegzool cornbrnatie,
aan de hand van gewicht, voetbreedte, voetlengte en drukverdeling onder
de voet. lmporteur: Karhu BV. Tel. O299O-33544.

WALKERS AIRCUSHION FULCRUM

V oor llinke wa ndelinge n. Vou slevige lftiningen. V oot opli male p íestaties.
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Electronic Fitting Device, een nieuw meetsysleem von Korhu

Binnenkort is het zover. Den Haag zal op 20 december in het
teken staan van de "Fit Ten Miles".
Veel hardlopers zullen hun beste beentje weer voor zelten.
Maar doen ze dat allemaal op het juiste schoeisel?

Hardloopschoenen zijn gemaakt om prestaties te veÍbeteren en

blessures te voorkomen. Het is echter heel moeilijk om zelf te
bepalen welke schoen het beste bij u past.

Nu is er het Electronic Fitting Device (EFD).

EFD is een electronisch testapparaat dat binnen 60 seconden

een pasklaar advies geeft betreffende schoenen en inlegzolen.
Het apparaat houdt daarbij rekening met de breedte van de

voet, de schoenmaat, het gewicht van de loper en de binnen-
waartse druk van de voet.

Door het EFD worden alle metingen met behulp van micro-
processoÍs verricht. De druksensoren registreren de metingen

endeze worden door zenders en ontvangers in eenjuist advies

vertaald. Op het display wordt afgelezen de meest geschikte

schoen, de schoenmaat en (eventueel) een inlegzool. Echter er
moet wel altijd gecontroleerd worden of datgene wat het EFD
aangeeft ook in werkelijkheid gebeurt. Daarom kunt u de hard-

loopschoenen bij Zier Running buiten uitproberen, de deskun-
dige verkoper let daarbij op uw loopstijl. Samen met de verko-
per bepaalt u dan aan de hand van het EFD de voor u ideale

sportschoen.

Zier Running, de hardloop-speciaalzaak bij uitstelq biedt u de

mogelijkheid om in de week van 5 tlm 12 december gratis het
EFD te proberen.

Heeft u intersse, aarzel dm niet. Het is immers de laatste kans

voor de'Tit Ten Miles".

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat BV.

lGrel Roosstraat 8
2571 BH 's-Gravenhage
Telefoon: 070-3614343
Telefax: 070-3607951

DANSLES
foxfut - Eng. wals - Tutgo - Cha<ha
Rumba - Jive - Samöa - Rock 'n Roll

* lederc dag lessen
r Gratls inhaallessen

LEEH HET GEMAKKEUJK IN
DE GNOTE HAAGSE OANSSCHOOL

VId MEULEN.WESSEUNG
Laan van Me€rdervoort 50 . D€n Haag
(ttrss€n Meropole bioscoop en Anna Parlownasfaal
te b€reiken met tram 3 - I - 10 en bus 4 - 5 - 7 - 13 - 2,

INSCHFIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPT. EN JANUAFI

o7c-.4594-94/i 45-3573
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SANNE'S HOEKJE

Zit ik laatst rustig aan de bar een wel erg prijzig broodje kip te
eten.. Maar goed dat er kastjes komen, bedenk ik me ineens, je
moet zowat een driedubbele portefeuille meenemen naar de
club en waar laat ik die, als hond heb ik geen zakken in m'n
vacht. En ik sjouw me al een breuk aan die sporthutkoffer van
m'n baasje.

Zit ik dus laatst op een woensdagavond rustig een te gek duur
broodje kip aan de bar te eten, wordt ik ineens aan m'n s[aart
geEoll(en en dat doet verdomd pijn (die gecoupeerde staaÍt is
toch al een van m'n jeugdEauma's, dus blijf daaÍ in honds-
naam met je poten vanaf in het vervolg meid, als je nog eens
wat van me wilt) en tÍouwens ik hou er niet van gestoord te
worden bij het eten.

Nou ja, ik zat daar rustig te eten en werd gestoord en waar-
voor, of ik wou helpen op het paÍcours bij de Fit Ten Miles.
Dacht zeker, nou die heeft toch altijd d'r winte{as aan, die kan
ik wel een pÍmr uur op de hoek van de straat zetten. Nou be-
dankt, het kan tegen die tijd wel -20oC zijn, kunnen ze me los-
hakken en wie zegt dat ze me niet laten staan, zoals m'n
vorige baas.

En daarbij komt, daarvoor ben ik geen lid geworden van die
hardloopvereniging, om midden in de winter een uurtje of
twee, drie op stÍaat te stran en andere malloten langs te zien
komen rennen. Ik wil zelf lopen, verdornme.

Zo'n finish binnen in Houtrust Sport is toch uniek
ker wanneer je - zoals ik - samen met die

en ze-

van de
Raiders over de finish kan gaan. En je hebt het gelijk lekker
waÍm met zo'n fors hondelijf tegen je aan, zal ik me daar op
zo'n winderige uithoek gaan staan kleumen.

Mag ik je naam opschrijven, vroeg ze poeslief en dat vertrouw
ik toch al niet. Ja, opschrijven rutg, maar dan op de deelne-
merslijst. Begint ze een heel kwijlerig verhaal af te steken over
hoe nodig het is en zo. Nou, forget it. Kwijlen kan ik veel
beter, daar was ik niet van onder de indruk.
Komt er tijdens dat hele verhaal nog een bij me staan.
Niks van aantÍekken, dacht ik nog, je niet onder laten zet-
ten. Maar dat was m'n baas zelf. Natuudijk Sanne, zegt
ze, daÍ hoef je niet eens te vragen. Het is toch
dat je ds lid helpt.

Nou, wat moet je dan als trouwe hond. Maar die baas van me.

die krijgt d'r trekken nog thuis, dat wordt zeker weten een for-
se blaasontsteking, mag zij me dag en nacht uitlaten.

Sanne

DE HAAGSE TRIMGIDS IS UIT !

Deze oproep zal de meesten van jullie niet in een staat van bo-
venmatige opwinding brengen. lmmers: is deze publikatie niet
alleen bestemd voor beginnende lopers? Toch niet Dit goed-
verzorgde, overzichtelijke boekje biedt infonnatie die ook van
belang kan zijn voor de 'gevorderden'.Zobr-vat de Trimgids
vijftien looproutes die geselecteerd zrjn op veiligheid en
natuurschoon, een handige overzichtskaart van Den Haag en

omsteken en gegevens van de Haagse atletiekverenigingen.
Bovendien bevat het boekje een kortingsbon, waarvooÍ men
bij aankoop van een produkt bij zowel Zier Running als Run-
nersworld 107o korting verkrijgt. Wim Meutstege, in de zeven-
tiger jaren een vennaard voetballer en heden ten dage werk-
zaam bij de afdeling Sport en Recreatie van de Gemeente Den
Haag, is een van de initiatiefuemers bij het tot stand komen
van de Haagse Trimgids. Hij heeft de atletiekverenigingen be-
naderd met de vÍaag om hiertoe de nodige gegevens te ver-
streliken. Znnder valse bescheidenheid mag gezegd worden
dat ook The Hague Road Runnen substantieel hebben bijge-
dragen aan deze uitgave, onder meer met een artikel bestemd
voor beginnende hardlopers en een artikel over blessures, pre-
ventie en behandeling (respectievelijk van de hand van onder-
getekende en fysiotherapeut Dannis van den Berg).

Ter gelegenheid van het verschijnen van dit handzame boekje
werd op 1 november jl. een feestje gebouwd in Hourust Sport.
Daar overhandigde Nico Dijkhuizen, wethouder Sportzaken en

al enige tijd trouw lid van onze vereniging,
KNAU-voorzitter Wim van Breukelen. Na het

goed is en als u snel bent, zijn ook nog enkele
bar te verkrijgen!

de nodige vriendelijke woorden en presentjes, was ons aller
Georgette aan de beurt om circa zestig 'warm'
te maken voor de Coopertest, die op de werd gelo-
pen. Dat aan deze Coopertest voornamelijk doon zeer oÍvÍtÍeÍr
trimmers - en zelfs een aantal lokale (sub)toppers - werd deel-
genomen, toont in ieder geval aan dat een uitgave als 'De
Haagse Trimgids' kennelijk geen overbodige luxe is. Met an-
dere woorden: er zullen nog heel wat inactieve Hagenaars
gestimuleerd moeten worden om iets meer te gaan bewegen!

De Haagse Trimgids is in een oplage van ca. 10.000 shrks ver-
schenen. Het boekje is voor slechts fl. l,- o.a. verkrijgen bij
bovengenoemde sportzaken en ook bij zwemba-

aan deden, de stadsdeelkantoren, het
Groenmarkt en bij de Dienst Welzijn, 9. Als het

boekje aan

van

aan de

Misschien een idee om de Trimgids als
aan dat familielid of die kennis te geven, die zegt te wil-
len gaan sporten, maar daar - om wat voor
niet aan toegekomen is!

r0

Fred van der Gon Netscher

dan ook - nog



HRR CTUBCROSS COMPETITIE

Dit jaar wordt er voor leden van de HRR weer een clubcross

competitie georganiseerd. Een serie van drie wedstrijden die
meetellen voor één eindklassement. Er zijn prijzen voor de

beste senioren en veteranen I en II, dames en heren. Boven-

dien wordt eÍ nog een prijs uitgereikt voor de baggerkoning en

-koningin. Voorts is er een loterij op de startnummers.

De plaats waaÍop je finisht, is bepalend voor het klassement.

De nummer één heeft één punl de nummer twee heeft twee

punten, enz. Wie na drie wedstrijden het minste aÍrntal punten

heeft, is winnaar/winnares. Je slechtste klassering wordt weg-

gelaten. Je kunt dus één cross missen om toch mee te tellen
voor het eindklassement. Bij een gelijk aantal punten zijn de

beste tij den doorslaggevend.

Het paÍcours is uitgezet in Clingendael en is ongeveer 7 km
rang voor heren en 5 km voor dames. Het gaat geheel over on-

erharde paden. Er kan dus op spikes worden gelopen.

De inschrijving is in het clubhuis op de dag zelf. Bar, kleed-

ruimtes en douches zijn geopend.

De data waaÍop de clubcross-competitie georganiseerd wordt,
zijn:

ZONDAG 22 NOVEMBE& 17 JANUARI EN 21

FEBRUARI

De start is steeds om 11.00 uur

Inschrijfgeld f.2150 per cross

Er worden die dagen geen clubtrainingen verzorgd. Bij srenge
vorst is er een alternatief parcours.

Informatie: Peter van Leeuwen, rel.070-347 2673.

CPC.TRAININGSWEEKEND

Het CPC-trainingsweekend 1993 wordt gehouden op 29 - 30 -

3l januari 1993. Wederom maken we gebruik van de accom-

modatie 'De Paasheuvel'. Het is een historisch huis in Vier-
houten, te midden van bossen en heidevelden op enkele kilo-
meters van de plaatsen Nunspeet en Elspeet. Deze accommo-

datie ligt op ca.12 uur rijden van Den Haag. Het groepshotel

de Paasheuvel is ingedeeld in kamers voor maximaal vier per-

sonen met een totale capaciteit van ruim 100 personen. Het
aparte gebouw De Paasheuvel heeft drie verdiepingen be-

staande uit een gezellige ruimte met open haard en bar op de
\egane grond, een eerste etage waar de maaltijden en het lo-

^ 
en-(ontbijt)buffet worden geserveerd en een nreede etage

met echte knuffelhoek.

Vierhouten ligt in één van de mooiste gedeelten van de

Veluwe. Slechts 500 meter van de Elspeetsche Heide en direct
in het Vierhouter Bosch met op enkele kilometers afstand het
Gortelsche Bosch. De omgeving leent zich bij uitstek voor het
houden van looptrainingen. Je vindt er vlak en heuvelachtig
terrein, waar paÍcoursen te vinden zijn op zowel verharde we-
gen als boswegen, maar ook mulzand (de geliefde of gewraak-

te tankbanen). De trainers hebben de mogelijkheid routes te

kiezen van kort tot (zeer) lang waarbij de trainingen kunnen

variëren van intensief tot extensief. Na de uainingsinspanning
is het goed toeven in De Paasheuvel. De organisatie staat ga-

rant voor alle ingrediënten om met jullie medewerking ook
twee feestelijke avonden te beleven.

De verzorging is vanaf aankomst + 20.00 uur vrijdagavond t/m
het diner op zondagavond. Op vrijdagavond wordt om 22.00

uur nog een borrelhapje geserveerd. Taterdag en zondag vanaf
07.30 uur ím 13.00 uur doorlopend ontbijílunch buffet het

zgn. lopersbuffet met een warm gerecht rond 12.00 uur en

beide avonden 3-gangen maaltijd. De bar is steeds geopend

voor de gewenste drankjes.

Kosten all-in prijs van vrijdagavond ím zondagavond (uitge-

zonderd drankjes aan de bar) f 150,- per persoon.

Meld je aan d.m.v. een ingevuld inschrijffonnulier (elders in
dit nummer) en deponeer het formulier in de gro€ne brieven-
bus in het clubhuis of geefhet afbij één van de leden van de

organisatie. I.v.m. de reserveringen/betalingen willen we de

inschrijffonnulieren en betalingen vóór de feestdagen van

1992 onwangen.
Na ontvangst van de betaling is de reservering pas definitief.

Het totaal bedrag overmaken op gironr. 5699215 tn.v. rWed-

srijdseoetariaat HRR te Den Haag met vemtelding CPC-
Weekend 1993 of contant betalen aan het organisatieteam.

CPC-WEEKEND DOEN!!! !!!!! ! !!!!!! !!

Organisatieteam:
Ronald Boekkamp
Marianne Engelen
Marga Elkerbout
Loes Reeve
Koen Klijn
Han Elkerbout

Don
Cynthia
Charlot
Aliena
Asrid

v.Ruiten
Boekkarnp
Hermans
Leidekker
Pieterse

ll



UITSLAGEN

Konrnar loop 1992, Rotterdam, 10 kn op 13109192

Plaats Cat. Tijd Naam

1 HS 0:29:01
8 HS 0:30:24
18 HV1 0:32:01
32 D 0:33:08
36 D 0:33.,24

82 HS 0:36:03
141 HVI 0:39:11
198 HS 0:42:12

Tonnie Dirks (SATC)
Jan Dirk Hazeleger (De Bataven)
Zeger de Ruijter (Sprint)
Marjan Freriks (PEC)

Anne van Schuppen
Herman van de Stijl
Ton Toet
Cees Visser

49:21

3:15:41

1. Ilellas-4
54:46
58:44
55:07
53:58
3:42:35
18. HRR-3
67:38 Rob Roelfsema
6:22Wim Roozenburg
66:07 Joop den Ouden
63:52Jan Nieuwenburg
4:23:59

56:25 Joop V
3:50:26

14. HRR-2
63:00 Ton Heerkens
63:00 Dries vd Bos
62:26 I acqtes Overgaauw
61:14 Johan Knoester
4:09:40

Twente E. HRR
68:17 Sandra vd Berg
75: I I Mastia Kalderlbach
67:29 HellenHauseJ
69:12leaneueMolhoek
4:.40:@

l5km
6Okm

Omloop Noordwijkerhout 1992, Noordwijkerhout, 15 kn
op03lt0l92

Plaats Cat. Tijd Naam

0:49:57 Peter Zwiers (Haarlemmemteer)

l:06:09 Chades de Roo

Singelloop Breda 1992, Breda, Halve marathon op 4ll0D2

Plaats Cat. Tijd Naam
TROSJoop l992rHaarlem, Halve marathon op l0ll0&2

Plaats Cat. Naam

1HS
84 HS

HV
l5knr
15km
15km
15km

60km

DS
15km
15km
15km
15km
60km

1. LAAC
60: l8
62:48
6l,33
55:04
3:59:43

lHS
25 HVI
67D
82 HVz
95D

131 DV
136 HS
ztt Hs
312 HS
334 HS
339 D
371 HVl
372 HS
376 HV2
428 DV
429 HVI
% HVl
452 DV
458 HVI
459 HS
477 HVI
483 HV1
485 HV1

l:02:20
1:07:31
1:13:35
1:14:48
1:15:58
1:19:56
l:20:19
1:25:38
l:27:51
l:33:49
l:33:59
l:36:.41
l:36:44
l:36:54
l:40:32
l:40:40
L:42:40
l:42,,56
l:44:06
l:44:07
l:47:28
l:49:51
1:50:38

Tonnie Dirks (SATC)
Leo Brusselmans (AC Denderland (B))

Marianne van de Linde (AV Haarlem)

Frans VanDePerre @elgie)
Anne van Schuppen
Gerrie Timmermans Marvel)
Rene Meijer
WimWillemsen
John Hartrnan
Aad Overdevest
A (Duinland 4) Straver
Henk Hoogeveen

Charles Wiersma
CorWiersma
Francien Onderdijk
Hans Beudeker
Henk Breugom
Ineke Schnitzler
Cees de Graaf
Jos de Graaf
Rickie Roelofsen
Job Baak
Peter Leegstra

1:03:48 M. Caroll (Schotland)

l:14:44 Carla Beurskens (Festina)

l:17:56 Gerry Timmermans Marvel)
l:38:24 Francien Onderdijk

lHS
lDS
lDV
2DV

4x15km estafette, Utrecht 04110192

10 Engelse Mijlen 1992, Lisse, 10 EM op lAflAD2

Plaats Cat. Ttjd Naam

1 HS 0:51:42 Wim Paardekooper

Marathon Eindhoven 1992, Eindhoven, Marathon op
tut0t92

Plaats Cat. Trjd Naam

1 HS 2:15:09 Andy Green (Engeland)

59 HY2 2:42:27 Hany Wolfs(DeKeien)
5« HV2 3:31:58 HenkMollema

Maliebaanloop 1992, Utrecht, 10 km op lVfi/92

Plaas Cat. TUd Naam

Plaats Cat. Tijd Naam

HS
l5hr
lskm
l5km

1. Duffel (B)
46:57
49;13

50:10

22.IIRR.I
59:44 Ronald Junier
57;20 Guus Zijdenbos
56:57 Willem de Graaf

12

I HS 0:30:36 Wim Paardekooper



WEDSTRIJDKALENDER

Januari 1993 Naam Afstand StartPlaats

1

3

10

t7
23

31

Katerloop
HRR NieuwjaaÍscross
Egmond a. Zee

Club Cross
Zuiderparkloop
Bataven Cross

13.00-14.00u.

12.00u.

13.30-14.30u.10/15 km

Rijswijk 12-8-4 kur
(gegevens volgen)
1/2 marathon

Den Haag
Wassenaar

Midwinter Marathon
Februari
6 Apeldoorn 42,1-27,8-n,8 lffi 12.00u.

Maart
6
l3
20
27

Langs de Gouweloop
20 van Alphen
I v.d. 4loop (Olympus '70)
Westland MaÍathon

C.P.C.
Rotterdam Marathon

Waddinxveen

Den Haag

10km
15-20 km
10 km
42,1-2l,ll.fiL

lD-ll4-llSntrrr
42,1-12lrrrl

13.30u.
14.10u.

14.00u.

v.a. 13.00u.
13.00u.

April
3

l8

TECHNISCHE ORGANISATIE

THE HAGUE ROAD RUNNERS

De Technische Commissie bestaat momenteel uit:

Ronald B oekkampvo or ziiter
"zl.: 070-3973281)

Noortje Alberts
(tel.: 070-3540690)
Peter van Leeuwen
(tgl.: 070-3472673)

Herman v.d. Stijl
(tel.: 070-3939485)
Frans Perdijk
(tel.:07U3472420)
Peter Grond
(rel.: 070-3544103)

Paramedisch corps

Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg

contactpeÍsoon bestuur
contactpersoon trainers (voor-

afmelding en zaken van niet-
technische aard) en financiën
(para)medische begeleiding,
wedstrijdorganisatie
CPC-actie, beheer sportzaal,
beheer materiaal, topsporters en

trainers-begeleiding (technische

uitvoering)
CPC-actie, wedstrij dorganisatie
en topsporters
indeling loopgroepen en

coördinatie resultaten-registratie
indeling loopgroepen, public
relations en trainersbegeleiding

rel.: 070-3839884 (werk)

tel.: 070-3866082 (privé)

Masseurs:
maandagavond:

woensdagavond:
donderdagavond:

Trudy de Lange
Gijs Kievith

Massage:

Maandag-, woensdag- en donderdagavond (volgens afspraak)
na 20.00 uw.Zie lijst op bord in kamer Medisch Cenrum.
Kosten per behandeling / 10,-/30 min., / 7,50120 mn.

Consultatie fysiotherapeut

Iedere woensdagavond na 20.00 uur
Kosten per consult f. 3,50.

Gebruik sportzaal (in overleg met Technische Commissie)

Overige activiteiten in sportzaal clubhuis

Yoga Voorlopig gestopt
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BESTUUR REDACTIE

Ton Vemrclen

Jelle v.d. Veen

Jacques Beljon

Astrid Pieterse

Loes Aarts

Frank Thuys

Cynthia Boekkamp

LedenadministÍatie:
Charlotte Hemnns

TI{E HAGT]E ROAD RUNNERS
Buurtweg 128,2U4 AJ Wassenaar
Tel.070-3281025

Jacob Catsstraat 69,
2n 4 GT Voorburg (voorzitter a.i.)
tar.070-3877635

Corn. Houfrranstr.6,
2593 RH Den Haag
(vice-voorzitte r) tel. 07 0 -3 47 43M

lsweellaan322,
2Tl9BLZootermeer
(wedstrijdsecr.) tel. 079-6 1 8961,
gtro 5699215 t.n.v. wed.sec. HRR

Goudenregenstraat 3,

2565EMDen Haag
(secretaris) tel. 070-36 16073

Tourmalijn 26,
2691 TR 's-Gravenzande
(2e secretaris) tel. 01748-14549

Vijverhof 18- A, 227 1 GP Voorburg
(penningmeester)

rel. 070-33869064,
giro 2636951 t.n.v.
The Hague Road Runners

Dr.J.PresserstÍaat 145,

2552L5 Den Haag, (commissaris)

Den Haag, tel. 070-397 328I

Esdoornsraat 109,

2565 HP Den Haag
tÈ,t.070-36527il

HOT ROAD

Loes Aarts Tourmalijn 26,
2691 TR's-Gravenzande
tet.0l748-14549

EIs Bloemen Parsifalstraat 11,

2555 WG Den Haag
tet.Mo-3256882

Fred v.d. Gon Netscher Puttensestraat 37,
2583 PA Den Haag

Ruud van Groeningen

Peter Magnee

Renée van der Roest

Nico Tetteroo

tel. 07 0-35247 15 (035 -7 2175 l, werk)

2e Ant.Heinsiusstr.
84,2582 VW Den Haag

tel. 07 0-3 54992 (38432 I 0, werk)

Uilebomen 92,25L1(
rel. 070-3638140 (07O

)S Den Haag
.3522541,werk)

Vemriljoenstraat 53,
2284 GV Rijswijk
tet.070-3943193

NieuwediepstÍaat 14,
2547 TJ Den Haag
rel.070-3238801
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I NSCHRIJ FFORMUTIER CPC.TRAININGSWEE KE N D

29,30 EN 3I JANUARI I993

ONDERGETEKENDE GEEFT ZICIJ OP VOOR HET C.P.C..WEEKEND 1993.

VOORNAAMNAAM

ADRES

POSTCODE

TELEFOON

IWOONPLAATS

GEBOORTEDATUM

LID HRR/ CPC-groep / loopt in groep : ...........

Vegetarisch

'{ijlzij wil graag een kamer delen met:

3. nÍulm en voomÍutm

Het inschrijfgeld

Lakenpaket / 12,50 (zelf inwllen)

Totaal
is betaald d.m.v.

contante betaling aan

ovennaking op gironummer 5699215
t.n.v. Wedsrijdsecretariaat HRR
met vennelding CPC-Weekend 1993

Handtekening

* Reservering is pas deÍinitief na ontvangst van de betaling en vóór 25.12.1992.

Í 150,00

Í...........

Í ...........

dd.
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H. de Waardt-
Voorburg B.V.

Keukens, Kasten, Tegelsen Bouwmaterialen

H. de Waardt-Voorburg B.V.
Nieuwe Havenstaal5,2272 AD Voorburg, tel. 070 - 387 06 06
(grens Voorburg-Leidschendam, aan het Riin-Schiekanaal op het
tèrrein betonmortelcentrale Mebin B.V.)
Openingstiiden:
Showroom: maandag Vm vrijdag 09.00 - 17.00 uur
donderdagavond koopavond 19.00-21.00, zaterdag 09.00-13.00 uur
VeÍkoop bouwmaterlaten: maandag Vm vrijdag 07.30 - 16.30 uur.
Zaterdag gesloten.

Perfect
geregeld!

dump

Met FreshVision is het dragen van contar

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Wil je meer weten?

We nemen graag de tijd
voor je.

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZE

Bovendien zijn alle controles inbegrepen

íï:Jïïi[',;.i::tJil- ö

'tó
0 02

CONTACTLE

T

ke
I

2565
TEL,

NLAAN 93
DEN HAAG
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