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1. Opening, agenda, mededelingen, 
notulen. 

2. Mogeli jke aktiviteiten rond de 
presentatie van de kne lpuntennota 
(fietstocht , Milieudag) 

3. Nota "verkeersafwikkeling in de 
binnenstad" en het El\TWB-stanpunt 

4 . Diskussie over het beleidsplan 
Langzaam verkeer . 

5. Rondvraag & s luiting. 
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GEMEENTELIJKE NOTA : 

KIEZEN UIT AUTO 
OPLOSSINGEN 
Begin april is de gemeentelijke nota "Verkeersafwikkeling in de 

binnenstad" uitgekomen. Het doel ervan i s om het ver keer in de 

binnenstad te reguleren en daarmee sluipverkeer tegen te gaan. 

Door de nota moet de gemeenteraad in september een keuze kunnen 

m~ken uit de geboden varianten. Al deze varianten hebben het

zelfde uitgangspunt: een gel~jkbl i j vende hoeveelheid autoverkeer. 

Voor beperking van het autoverkeer (een doelstelling uit het 

verkeerscirkulatieplan 1975 ) màg de geme enteraad niet kiezen. 

Hieronder enkele punten ui t ons 
In de nota staat onder 1.4.: 
"Het beleid is erop gericht het aan
dee l van het· openbaar: vervoer en dat 
van het langza.arn verkeer in het totale 
verplaat.singspakke·t te vergroten en 
egelijkertijd het gebruik van d e 

partikul i ere auto af te remmen". 

Dit is een doelstelling waar de ENWB 
geheel achter k an staan, laten •·re 
maa r gauw gaan kijken welke uitgangs- . 
punten de nota kent. 

NIET HOEVEEL AUTO'S MAAR WAAR 
RIJDEN ZE 
De nota gaat uit van de huidige hoe
veelheid autoverkeer· van di.t moment. 
Op grond van een aantal faktoren 
wordt voor 1980 dezelfde situatie 
verwacht. Dit uitgangspunt wordt 
als basis voor de te nemen maat
regelen genomen . 
De ENWB wijst erop , dat het uitgangs
punt moet zijn een ve rminderde 
hoeveelhe id autoverkeer in 1980. 
Dáár moeten de maatregelen op 
z ijn gericht. 
Bi j het bekijken van de kapasiteit 
van d e verschillende tracés moet er 
een wissel worden gen omen op de toe
komst , waarin {dank zij maa t regelen 
ten gunste van fie t s en openbaar 
vervoer) er een s ituatie is ontstaan 

' met minder verplaatsingen per auto en 
méér per fiets en openbaar vervoer . 

Samengevat: niet uitgaan van stabili
sering van het autoverkee r, maar het 
beleid baseren op een gewenste 
vermindering ervan. 

kommentaar op de nota. 
DOORGAru~D VERKEER IN DE 
BINNENSTAD? 
Het weren van doorgaand verkeer uit 
de binnenstad mag volgens de ENWB geen 
"heilige koe" worder . Het_ zou prachtig 
zijn als d e Grote Harktstraat: vrij 
van doorgaand verkeer zou zijn, maar 
als dat als konsekwentie heeft dat 
de rond het centrum gelegen woon
wijken al het doorgaand verkeer moeten 
venverken dan is dat nog · niet zo van
zelfsprekend. 

'U:CHNISCHE DOELS'l'ELLINGEN 
In d e nota volgt men de volgende 
redenering: 
- Doorgaand verkeer uit de binnen

stad weren. 
- Riante tracé s bevorderen doorgaand 

verkeer en moeten worden vermeden. 
- Niet riante tracés geven een grote:r e 

kans op kongestie en daardoor op 
s tank en lawaai. 

- De hoeveelheid stank e n lawaai 
dient beperkt te worden. 

- Kongestie dient daarom zo veel 
mogelijk te worden vermeden. 

Deze redenering wordt volgens ons 
gebruikt om vervangende tracés te 
beargumenteren. 
Voorbeeld: Het weren van doorgaand 
verkeer uit de Torenstraat zou heel 
goed een drukkere Waldeck Pyrmontkade 
en Lijnbaan tot. gevolg kunnen hebben. 
Kongestie is niet gewenst, DUS is er 
een doorbraak i n de Breedstraat nodig. 

Deze redenering wordt door de ENWB 
van de hand gewezen. 



BASISOPLOSSINGEN 
Om een aa.ntal gebieden verkeershM te 
maken is het volgens de nota nood
zakelijk dat er een net var1 wegen met 
een stroomfunktie komt . 
"De maaswijdte van zo'n net mag echter 
niet te groot zijn, aangezien dan: 
1- de automobilist sluiproutes gebruikt 
2- ter plaatse van de hoofdwegen een 

te gekonsentreerde milieubelasting 
ontstaat 

3- een te sterke scheiding van de aa~ 
weerszijden gelegen gebieden ontstaat 

De ENWB vindt echter dat zo 'n net wel 
grofmaz ig moet zijn. Ten aanzien van 
de drie genoemde-bezwaren: 
Sluipverkeer kan worden tegegegaan met 
verkeersmaatregelen. Stank & là_waai en 
scheidin<I vormen nog eens redenen om 
he t beleid te richten op vermindering 
van het autogebruik. 
HET BELEID 
Citaat uit -de ·nota: 
- Beperken van de hoeveelheid niet 

essentieel autoverkeer door. het nem~n 
van maatregelen die het gebruik van 
andere V'?.rvoerswijzen aanmoedigen. 

- Het konsentreren van het resterende 
autoverkeer_op ·een net van wegen 
met een stroomfunk~ie, met daar
tussen autoluwe gebieden. 

De ENWB kan zich in deze uitgangspunten 
helemaal vinden, maar ... het gaat 
natuurlijk om de uiti<V:~:r:king. 

DOOR DE ENvlB GEWENSTE 
MAATREGELEN 
1- Parkeerbeleid 
Iedere poging om het autogebruik te 
verminderen is zinloos, wanneer het 
aantal parkeerplaatsen in de binnenstad 
gelijk blijft. Wanneer de parkeer
mogelijkheden Horden beperkt is het 
zo klaar als een klontje dat er minde r 
verkee:r in de binnenstad kan komen. 
In dit verband is het frappant om 
te konstateren dat de 9emeente een 
groot aantal langparkeerplaatsen wil 
omtoveren in kortparkeerplaatsen. 
Het aantal plaatsen lijkt dan wel 
gelijk gebleven, maar· i-;;_-werkelijkheid 
is het sterk toegenomen, omdat e1ke 
parkeerplaats per dag meermalen te 
gebruiken is. 

2- Het verbeteren van de voorzieningen 
voor langzaam verkeer en 
openbaar vervoer. 

Dit betekent voor de ENWB een her
indeling van de beschik~are verkeers
ru imte ten gunste van het langzaam 
ve rkeer en het openbaar vervoer. 
Dus niet als er eens iets voor deze 
verveerssoorten wordt gedaan de auto 
vervangende ruimte aanbieden, want 
dan verandert er nog niets aan het 
autogebruik. 

_;3- Het aksepteren van een zekere mate 
van kongestie op hoofdverkeerswegen 

Dit, in kornbina·tie met 1 en 2 zal er 
toe leiden dat de automobilist de 
auto laat staan en zich op een 
andere wijze gaat verplaatsen . 

Wie de nota v-;il lezen, kan dat doen ii1 
het Informatiecentrum aan de Groen
markt. Hij is daar ook te koop of te 
huur voor f25 , -. Op de eerstvolgende 
afdelingsvergadering v;ordt erover 
gepraat, waarna we ons definitiE've 
standpunt naar de gemeente sturen. 

Ad Kreugel 
Hans Ouwejan 
Christiaan La Poutré 

WERVING& 
·PUBLIC TElT 

In de maand mei gaan we weer regel
matig met de EN'vJB-·bakfiets op stap 
om leden te werven. We hopen daarmee 
zaterdag 7 mei a.s. te beginnen op 
de Weversplaats. 
Wie zin heeft om op die dag of een 
van de volgende zaterdagen hiermee 
te helpen (folders uitdelen, ENvlB
materiaal verkopen, informatie geven) 
is van harte welkom. Neem dan kon-
takt op met Rob van Putten, telefoon 
323443 (van 17.30 - 19.00 uur_ 
Alvast bedankt. 

Eind mei staat de afdeling Den Haag 
· met een stand op de Konsumenten
beurs "NIVEAU" te Zoetermeer. Deze 
Be~rs duurt vijf dagen, 24,25 , 26,27 
en 28 mei 1 van 's-morgens tot 
's-avonds. We hebben nog problemen 
met de standbezetting , vooral op de 
door-de-weekse dagen·. Daarom vragen 
we een ieder die de betreffende 
d~gen tijd heeft ons hierbij te 
assisteren. Desgewenst worden de 
reiskosten vergoed. Graag zo snel 
mogelijk een briefje naar postbus 
11638 of een telefoontje naar 
bovenstaand nummer. 
Wederom alvast bedankt. 



C)P l)f: F'll~1~~S N1\AR EEN 
I3f:LEII)SPLi\N LJAN.GZi\i\l\11 \lERKE~~R 
De ledenraad van 21 mei a.s . zal ge
heel zijn gewijd aan een disk uss i e 
over "het beleidsplan" . De bedoeling 
is dat elke afdeling zijn diskussie
steentjes bijdraagt . Tot nu toe zijn' 
er dr.· ie "Hagenaars" die kri tj_ek 
p unt.en hebben opgeschreven . het. i s 
ondenkbaar dat: er niet, meer critici 
in onze afdeling zouden zijn . 

Komaan , open deze met ideeën vol
gepropte does die beleidsplan is 
genoemd . Zeg er het jou1-1e van . 

Hier t::en paar opwarmingsv:!.'agen, opge
worpen uit ds :Losse hand : 

Wat vind je van de titel: deze sugge
;:eert dat het plan ovr::r langzaam 
verkee.r gaat, maar het staat. bol v<.m 
de fiet:s; .natuurlijk, we zijn eEm 

fü:tsklup , maar ·,.•aarom komt het pLm 
daar dan niet vvor uit? 

fli~:er dan driekt-.'ar·t van. het plan gi':\ëd: 

over oplossingen i..n de'" st.edelijke 
gebieden. Ook de u.L t<:ranr,:spuni::,=:n op 
b lz 20. Sta je er ·~ ijvoorbeeld achter 
dö.t: e:r. integratie kornt ~Ja.n alle 
ve:r.keerssoorten, me·t Dn·Jen:: ,.,•oorder, 
alle verkeerssoorten door elkaar? 

Wat vind j•.:: van c':ie p} .:J.nner~ voor een 
autovr.ije stad? El-:)e ZO'lden wr:,:: dat in 
Haags/Voorburgs/R.i.j swi.jk.se si t:uat.i_e 
moeten oplossen, hoe i~ de Zoeter
meerse, hoe in de Westlandse? 

Zijn woonerven zo qoedk.oop? Bedenk 
dat ze er L1 onze stad ge' . .voon nog 
niet zijn. Of worden de kosten om ze 
.i.n te richten niet beschout'-ld als 
J<osten voor fi.et.svoorz:i.eningen? 
(Het plan wordt imrners gepresen t eerd 
als goedkoop) . 

Î 

L----~-··--------·-----' 
Zi_jn di·t dt~ vragen die "<tie moeten 
stc;J.len op de ledenraad :::E weten 
jullie betere of meer vraqen in t.e 
brengen in de diskussie op 21 mei ? 
Bedenk dat. het_ belangrijk is dat we 
nu tnet~ de 1<·:1ndolijke ''E'rk i_e :~ing~3:n 

vlakb.ij - je TiiO'')t de nieuwe mi.nist.c:.:· 
vo.n 'verke.o;r .i.et.E. kunnen. a.anb.ieden -· 
en de gemeenteraadsverkiezingen ove r 
ee::1 jaar, \1erken aan een raamplan . 
De vraag :i.s of het nu opqezette 
beleidsplan een goed startpunt is . 

~"iie mee wi.l denJ\:en kan zijn/haar 
vragen en kommentaar richten aan: 
Wijnand Klaver, 
Steenvoordelaan 278, Rijswij k , 
telefoon 945951. 

Heb je nog geen beleidsplan, 
er dan snel een (z i e pagina 

bestel 
C::\ 
-' J • 

Om de FIETSBEL bij u in de bus te krij gen 

moe·ten. ~ini.9:. mensen veel we:r:k verzett.en. 

Vandaar deze drin_gende oproep om mensen, 

die - eens in de twee maanden een avond 

beschikbaar willen stellen voor het o z o 

geze l lige schrijven~ nieten en vouwen. 

Aanmelden bij .Rob van Pu·tten, teJ . ,323443 

of op h et bekende adres : pos tbus 11638. 



MIL ___ _ 

Zaterdag 4 juni wordt ter ge

legenheid van de Wereldmilieu

dag op het Binnenhof de 

M I L I E U M A R K T 

gehouden. Uw eigen afdeling zal 

daar met een stand aanwezig 

zijn, terwijl wordt overwogen 

om op diezelfde dag de knel

puntennota te presenteren. Of 

dat gepaard zal gaan met een 

fietstocht is nog niet zeker; 

in dat geval hoort u er nog van 

in een extra fietsbel. 

-

ZATERDAG 14 MEI: 
11 e 

• e g1e 
Plaatsg 

Gebomr Katholieke Sociale 
Academie, Hele~astraat 15, 
Den Haagt 

Het progxamma duurt van 
13 tot 17 uur . 

De zaal is open vanaf 10 uur . 

PROGRA~1M A 

Ria Beekers 
Bram van der Lek 
Nog onbekende sprekers van 
·ander e partijen . 

Inleiding over gevaren kern
energie. 

Verder: t entoonst elling 
f ill!l 
v i deo 
muziek 

* 
* 
* 
* 

Het eerste enige echte autokwart et f 4,== 
Het affiche "Voorrang voor de fiets" f 0,50 
Het affiche "Autorijden? Ga nou gauw fietsen!" f 1,== 
De ENW:B-sticker f 0,25 

* Het ElifvJ.B-T-shirt in de maten EXL, L, M, s, kindermaat f10,== 

NIEU\<lNIEUWNIEUW1UEUWNIELrwNIEffi'lNIETJ1dNIEU\41UEU'\-lNIED':lNIEU\.fJHEmJliTIE1Jl;J 

* 
Beleidsplan Langzaam verkeer (hoort bij ieder 
ENWB-lid in huis. ) 

St i cker "Fijn dat ik fiets" 
! "49''""' 
f 0,50 

Deze materialen zijn af te halen op het sekretariaat, Beeklaan 
456 B, Den Haag. Wèl even van tevoren bellen: 450537. vle hopen in 
de volgende fiet~bel meer verkoopadressen te kunnen publiceren, 
b ijvoorbeeld in Bezuidenhout I J1ariahoeve, Leyenburg I Bom.rlust, 
Rijswijk I Voorburg. Wie er wat voor voelt om als verkoopadres te 
fungeren, gelieve kontakt op te nemen met het sekretariaat. 



Rijswijkseweg 

Als men als fietser vanaf het RijsvJijk
seplein richting Rijsv..r.ijk wil komt men 
voor de volgende keuze te staan: 
Of reeds v66r het viadukt links voor
so~cteren met als gevolg dat a.chterop
komende a-:.!to 's je luid toeterend zowel 
links als rechts passerend willcin 
snijden: 
àf ná het- ~~iadukt: : Li.nk~: voorsorteren 1 

wat erg riloei:Lijk_ is in ·v-erband met de 
eindeloze stroom auto's die 'rechtsaf de 
t-laldorpstraa:-t in willen é:h die je dus 
moet kruisen. Je moe t dan vaak gewoon 
rechts, aa.nhouà.Em, f3t.oppen en \'lachten to t 
d e betreffende st.room auto's is opge-
lost. Pas daarna kun je je weg richting 
Hijswijk vervolgen. 
Op dit weggedeelte staan óveriqens geen 
aam·Jijzingen (pijlen, 'bordén) · voor de 
f ietser . Die mag het ze1f weer o_t:>los.sén. 

H.. I3urge:r· ,. 

Duindorp -~eo<S' 
~--·--l~r 

G\1 

Beste redaktie, 

In de vorige fietsbel hebben jullie 
gevra.agd naar me:t:k\vaardige verkeers
situaties . Nu is dat voor mij een 
moeilijke zaak, omd.3.t i.k wel een hee l 
boek zou kunnen samenstellen van 
kne1punt.en. l'lellicht kan ik een vast.e 
rubr.iek in julLie blad gaan verzorgen : 

Hi er volgt dan één van mijn knelpu.11ten. 

Elke daa fiet.s ik ove-r r~e Ni,.::.h<)r-:~r'l'f>lc;. .. r., 
~ . - -- --·=~· 

richting Duindorp_ (Zie het getekende 
ovr:).rzichtje) . 1-'J.:..t gebeurt. er in die 
gevarenzone? J~~ hebt dr5.e. rnogeLi.:jkb"den. 
1. De acftt.eropk(;me.nde aut.o l s .:cennrH?r:t af 
en wachten tot je voorbij de afslag 
bent. 2 . Ze s n ijden je, door :ie get'f()On 

in te halen e n rechtsaf te slaan. 
3. Ze scheppen je. 
De laatste t 1r1ee mogeLijkheden komen 
veel voor omdat die .bestuurders domweg 
aannemen dat je ook rechtsaf qaat: . 
Zo hf:'lJ ik al meerdere malen d~ ach-ter-
bumper van €~en rechtsafslaande éiuto op 
enkele centi meter s zien passeren . Ook 
heb ik al enkele malen zo'n sympatiek(? 
claxontoeter in mijn nek gehad, dit 
onK1ate ik de ar;tor:Jobilis t bJ.ijkbaa:r. 
verhinderde rechtsaf te slaan. 
Ik vraag mij af: geldt hier nu de reqel 
"rechtdoor: op de zelfde vJ€!9 gaat voo.~~ ,..? 

Z:UE! j(~ op de straa.'tnamen af9aat:. 'r7el . 
Als ie ech ter de sitll~tiPs~l·l~~= bok~4Li-..,. - ~- c ... __ .__ , ......... 'I.. .._:..• ...... • .J •. JJ\.-

doet mij de Nieboerweg hier sterk 
~enken aan een afslag in plaats van 
een doorgaande weg. 

Als de eerstgenoemde regel·zou gelden. 
dan zou je a l s fietser moeten \'l!ach·ten, 
omdat je immers linksaf \viL ( I.n fei te 
1~ij · je gewoon rechtdoor). Dat geef·t ook 
probJ.émer1: - t i jdens het wachten hinde:r· 
je (b.rom) fietsers die wEd. recht.saf 
willen;· -je komt moeilijk weer op gang 
omdat de weg oploopt; -j12 weet niet 
prec:Les waar je moet \V'achten omdat de 
bocht zo gioot is. 

Enfin, als je niet teve•è'l aan d:L t 
aardse leven hangt moet je daar ook 
maar eens gaa n fietsen . Als je dan nog 
leef·t -z.ul je kunnen beamen vmt hier 
s·t.aat .. 

Kees · d :~n Dulk 



GRATIS ADVE RTENTIES VOOR LEDEN 
·:.Jpge·Jen aan : FIETSBEL, pos:tbus 1 J 638 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

--,-·----·--·---·-----·-··-------....1 
'fff~fffffffffffffffffffffffffff 

Te koop aangeboden: 
Gitane sporttandem in prima 
staat. Pri.js nader overeen te 
komene J.W. van Maurik, Hoog
karspelstraa t 47, Den Haag, 
telefoon 251466. 

fEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEf EEEEE 

(~e'l:r a a gd. : 
Stallingsruimte voor de ENWB -

-. k::i.-31-:S ... His·J: ... ;oor kontakt opnemen 
~:c · H:inS Ou'~eja.nr Van 0er Heim
dtraat 25, telefoon 547119. 

~et nu volgende artikel is inge
zonden door de Nederlandse 
~e~gdbond voor Natu~~studie. 
· e :-:;.S:.tbe~" bet gepla2tst omdat 
~:-~~ t

1Ji'J 1:.-est 'f."1at a:-=tndacht kan 
P~ruiken en bovendien fiets-

De ~\JJN is, zoa.J.s de naam al zegt, een 
je1.1.gd.bond. Dat wil zeggen: een bond 
voc.•:-: mensen var~ 12 tot 23 jaar. Een 
0ond die door nensen van dezelfde 
leeftijd wordt bestuurd. 
lt-1ax ·:îe na om ook al. inhoudt is dat we 
ds '1atl;,u.t· in a1 zijn facetten bestu
se-ren (2:1. oo}: proberen te beschermen) . 
De afd<3lHigen in de NJ1-l' organiseren 
zowat 1edere zondag een exkursie. Dan 
ga;;tn ""e (op de fiets ! ) naar ee.n 
,;·2i::>ieàje v.·aar ;-;e lekker gaan rond-
.. ijken naar pla..""lten, voge ls , schelpen 
enzovoorts. 

Emmaus-Were ldwinkel vraagt BAKFIETS. 
Telefoon 451254 of 654389. 

ffff f fffffffffffffffffffffffffffffff 

Gevraagd: FIETS. Vorig eksemplaar 
gejat. Onbelangrijk dames/heren. 
Liefst in goede staat. 
Valkenboskade 619, telefoon 654389. 

???????????????????????????????????? 

Jongeman, 28 jaar, werkz. in poli
tiek vormingswerk, zoekt aansluiting 
bij groep fietsers, die fietstocht 
willen maken in Engeland , Frankrijk 
of Denemarken tussen 17-6 en 31-7. 
Reakties aan F. t1alten , Van Weede 
van Dijkveldstraat 42, Den Haag. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

In de schoolvakanties wordt er per 
distrikt (ee n distrikt bestaat uit 
een aantal a fdell.ngen; er zijn 14 
dist_rikten) e en kampje georganiseerd. 
We gaan dan naar een mooi gebied dat 
vJat verder van huis ligt, bijvoor
beeld Texel , de Achterhoek en Voorne . 
In de zomervakanties zijn er J.ande
J,ijk georganiseerde karnpen die 10 
dagen duren . Je hebt dan keuze uit 
tal van onderling verschillende kam
pen gaan; verschillend in· tijd en/ of 
plaats. De bond bèstaat op dit moment 
uit ongeveer 1600 leden. Als j e inte
resse hebt zou dat aantal wel eens 
kunn~n groeien. Natuurlijk hoef je 
niet direkt lid te worden: je konit 
eerst eens kijken of de NJN je 
bevalt. Je wordt dan "proeflid" voor 
een maand of twee (dat is gratis) . 
Laat zo gauw mogelijk iets van je 
horen als je zin hebt. 
Bel of schri jf naar: 

-7 -

Bettina Loose, 
Hendrinalanà 64, Den Haag, 
telefoon 859613 



CH -AGE 
DATUM NAAM VAN DE TOCHT AF STANDEN VERTREK ThTD 

za 4-6 Rond d e Residentie 30-60-90-150 Spartaan 1 1 . 00 - 13.00 uur 
zo 5-6 Rond d e Residentie 30-60 -1 20 Spartaan 09 . 00 uur 
za 11-6 Hoogenboomt ocht 30-60 Blue-Birds 09 . 00 uur 
za 11-6 Ho ogenboomtoch t . 120 Bl ue -Bi r ds 08 .00 uur 
zo 12-6 Vel zen •75 Vel o 
zo 12- 6 Den Helder 150 Velo 
za 18-6 Meyendeltocht 30 Zonnehof 11 .00 - 13 . 00 uur " 
zo 19- 6 Meyendeltocht 30 Zonnehof 09 .00 uur .. 

za 25 - 6 Acht van Zes t i e nhoven 30-60 Spartaan l J .OO ..:.. 1 3.00 unr 
za 25- 6 De lft - Brugge 200 Bl ue-birds o? .oo uur .. 
zo 26-6 Acht van Zestienhoven 30-60 Spartaan 09 . 00 uu r 
zo 26 - 6 Brugge - De l ft 200 
za 2-7 Thuisblij verssterr i t 30 -60 Blue-birds 11.00 - 13 . o'o uur 
zo 3-7 Thuisblijverssterri t 30-60 Zonnehof 10 . 00 - 16. 00 unr 
za 9-7 Rust n i e t-sterrit 30-60-120- 150 Ru s t wat 11 . 00 - 13 . 00 uur 
za 16 -- 7 Hi t t ego l fs t erri t 30-60- .1 20.-1 50 Zonnehof 10.00 - 16.00 uur 
za 23 - 7 Leeuwenster r it 30-60 - 90 - 150 Spartaan 11 , 00 - U.OO uur 
zo 24-7 Leeuwinnester rit 30-60-90-150 Spartaan 11.00 - 13.00 uur 
za 30 - 7 Zuiderpark s t e r ri t 30-60 --90 - 150 Zuiderpark 11 .00 - 13.00 uur 
za 6-8 Dik voor mekaar-sterrit 30-60-90-150 Stomp >lijk 11.00 - 1'3 . 00 UUT 

za 13- 8 Hol lands Middentocht 30-60·- 1;20 Blue - b i rds 09 . 00 uur 
zo 14- 8 Hol l a nd s J\1iddentoc.ht 30-60-150 Blue-b irds . 11 .00 - 13.00 uu r 

VER'l'REKPLAATSEN! 

Spar t aan KluphuL~ De Spartaan 1 Lange, Kleü"eg , Rijswi j k. 
Blue-b i r ds: Kluphuis Blue- birds, Prof . Schoenmakerstraat , Delft.-Zuid . 
Zonnehof 
Sparta a n 
Rust vvat 
Zu i derpar k : 

Paviljoen Zonnehof, Duinrellweg , Wassenaar. 
Kluphui.s De Spartaan , Lange Kleiweg , Rij s v.rijk. 
Café R11st Wat , ~laasdijk. 

Openlucht . theate r Zui derpark. 
Stompwijk 
Ve l o 

Café ' t Blesse Paard , dr~ Van Noor tstraat 1.54, Stompwijk . 

avrora 

De PPR- fietspuzzel rit, 
dio op Hemelvaartsd ag zou 
word en ge houden gaat n i et 
door wegen s het we igeren van 
een ve r gunning door de 
politie . . . . 
Ge l ukki g hebben we de AVRO-L ly n og! 

-- -·------- ·------

I n verband met over belas t ing 
van onz e onvolpre zen redaktie 
van· de VogelVrij e F i etser 
worden e r n i euwe r edaktie
leden gezocht. 
Wie er iets voor v oelt en 
b ov endi en enige redaktionele 
vaard i gheid bez i t wordt 
verzocht konta kt o p te nemen 
met het r edakt ies ekr etar i a a t , 
Tweede Weteringp l antsoen 9 , 
Amsterdam, tele f oon 02 0-2 5 50 64 


