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Nauwelijks was het vorige clubblad verspreid of de
onheilstijdingen deden de ronde. Op de eerste plaats zag
Ton Vermolen, mede-opricht,er en voorzitter van onze c1ub,
zich gedvrongen zijn functies binnen de vereniging en de
wedstrijden op te geven. Via de Hot CIub Info zijn julIie
daarvan in kennis gesteld. Naar ik heb vernomen, kwam dit
nieuws bij de leden hard aan. De teleurstelling is ook bij
het bestuur groot, omdat Ton met zijn niet te evenaren
inzet en deskundigheid gedurende jaren een inspiratiebron
voor ons allen was.
De beslissing zal Ton enorm noeilijk gevallen zijn en
daarom dienen we hem te respecteren. We hopen Ton spoedig
als hardloper weer binnen de club te verwelkomen.

Ook onwelkom was de aankondiging dat de zomervakantie van
1990 het einde zou brengen van het verblijf van de HRR aan
de Doorniksestraat. !íaar eens een verpleegtehuis was, komt
[rJ.... goed geraden, een nieuw verpleegtehuis. Onrust bij
raadsleden, hulpverleners en omhronenden (wij zí1n overigens
niet gehoord) kan kennelijk niet voorkomen, dat de eerste
paal in decenber de grond in noet. Hoewel er natuurlijk het
een en ander tussen zou kunnen komen, dienen wij als
bestuur toch maar vanuit het slechtste scenario onze
voorzorgsmaatregelen te treffen.
De accornmodatiecommissie speurt en informeert naarstig.
Daarbij zLjn bruikbare tips en andere vornen van hulp
natuurlijk nog steeds welkom.

À1 met aI geen vrolijke tijden. tÍeer nog dan in nijn vorige
voorwoord, zou hier de oproep passen de rug voor de
vereniging te rechten, teneinde het HRR-vaandel te doen
blijven !Íapperen.
Na de vorige toespeling op Churchill zou ik ter
relativering en gewoon ter vermaak echter ook het
onderstaande stukje tekst -dat toen op mevrouw Thatcher
sloeg- uit de krant van zaterdag jI. willen opnemen.

rrHere is Edward Bear, coming downstairs
now, bump, bump, bumpr on the back of
his head, behind Christopher Robin.
It isr às far he knows, the only way of
coming downstaj.rs. But sometimes he
feels that there really is another Lray,
if only he could stop bunping for a
moment and think of it.rr

Uit: Iilinnie-the-Pooh van
A.À. Milne

Gerrit van PeIt
vice-voorzitter
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tlet 'hot item' op de club is de geplande nieuwbouw van een
zorgcentrum aan de Doorniksestraat met als consequentie dat
ons clubhuis za1 moeten verdwijnen. In het geruchtencircuit
hoor je het ene wilde verhaal na het andere over wat er
Icout en niet kornt en waar wij we1 en niet naar toe zouden
gaan.
Het bestuur en de accommodatieconmissie houden zich inten-
sief bezig met ons accornmodatieprobleem. Er vindt overleg
plaats met gemeentelijke instanties, er wordt gewikt en
gewogen, grerekend en gezocht naar een alternatieve lokatie.
De acconmodatj,econmissie heeft recentelijk enige alterna-
tieve locaties bezocht, waaronder een accommodatie aan de
Buurtweg waar op dit moroent de American Footballclub 'The
Hague Raiders' beperkt gebruik van maakt.
Het bestuur en de acconmodatiecommissie zullen u zo goed
nogelijk op de hoogÈe houden van de voortgang van zaken.

BiJ een eventuele verhuizing naar een tijdelijke kleinere
accoumodatie wordt de vereniging voor een probleem gezet,
waarbij u nisschien uitkonst kunt bieden. Zoa1s u weet,
heeft de vereniging vele bezitting€D, waaronder
fitnessapparatuur, elektrische apparaten, massagetafels,
etc. die nogal wat ruinte innemen en misschien tijdelijk
opslag behoeven. !Íanneer u opslagrnrinte kunt bieden, geeft
u dat dan door aan een van de bestuursleden.

Nu even een vrolijker ondertrerp. Op zaterdag 31 maart vindt
de CPC-loop plaats. Na afloop van de loop wordt er een
feest net diner in het clubhuis georganiseerd. Bij dit blad
vindt u een inforuatieblad plus inschrijfstrook voor het
feest. De feestcoqmissie staat er borg voor dat het hreer
een geweldige happening wordt.

Noteert u de volgende datum al vast in uw agenda. lÍoensdag
16 nei vindt de Algenene Ledenvergadering plaats.

De vereniging streeft naar 100* gediploneerde trainers voor
zowel de trainingsgroepen van de vereniging als de CPC-
actie. Op het moment wordt een aantal leden opgeleid tot
Trainer Loopgroepen en in de nabije toekomst zullen alle
huidige en toekonstige trainers deze opleiding doen of
gedaan hebben.
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De Rotterdam Marathon verheugt zich in een enorme
belangstelling. VeIe lopers die mee wilden doen aan deze
Ioop, zíjn teleurgesteld. De startnurumers zijn op dit
moment al allenaal vergeven. lilanneer u een startnurnmer voor
Rotterdam op zak hebt, maar daar door omstandigheden geen
gebruik van zult maken, of hranneer u geen startnunmer hebt
en toch graag wilt deelnemen, geef dit dan door aan
Gerrit van Pelt. Gerrit zal. proberen beide partijen bij
elkaar te brengen, zodat er geen startnummers ongebruikt
blijven liggen, terruijl er nog liefhebbers voor zijn.

De wedstrijdsecretaris Frank Thuys krijgt regelmatig vragen
over de '1 van de 4 loop,. ÀIles wat uet deze loop te maken
heeft, waaronder ook de inschrijvingen voor deze loop, valt
onder de verantwoordelijkheid van Frans Perdijk. Bij hem
kunt u met aI uw vragen over deze loop terecht en dus niet
bij Frank Thuys. Het telefoonnummer van Frans is
070-3472420.

De barco'missie heeft het assortinent wederou uitgebreid.
Vcior de dorstige bierdrinker is er nu ook een lekker
trappistenbiertje te koop aan de bar.

sporthuis
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De accornmodatiecornmissie (AC) is (weder-) opgericht op de
Iaatste algemene ledenvergadering. De commissie bestaat uit
vier leden, te weten: Peter Oomens, Lex Bosman,
Felix Heijnen en John Machiels. In de maanden na de
ledenvergadering, hebben wij het nodige ondernomen. Er zí1n
drie hoofdlijnen in onze activiteiten te zien. Dat zijn
achtereenvolgens :
L. Het opstellen van een pakket technische eisen waaraan

een accornmodatie van een atletiekvereniging met circa
500 leden moet voldoen.

2. Contact leggen met politieke en ambtelijke
vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag, met het
doel uit te vinden welke (financiële) steun van
die zijde t,e verwachten is bij het zoeken naar
geschikte, permanente behuizing.

3. Uitkijken naar tijdelijke accommodatie, indien het pand
aan de Doorniksestraat verlaten moet worden.

De technische eisen voor een behuizing van onze vereniging
zijn in grote lijnen opgesteld. Het aantal vierkante meters
kleedruimte, de douches en niet te vergeten de oppervlakte
van de bar, is verwerkt in een (bouw-) tekening. De
totale oppervlakte die nodig lijkt, kwam uit op ongeveer
750 vierkante meter: de oppervlakte van een stuk of tien
modale flatjes dus. Deze tekening is gemaakt door een van
de leden van HRR. Met die tekening is het mogelijk een
raming te maken van de bouwkosten van zo'n clubhuis. Daar
wordt nu aan gewerkt. Voor alle duidelijkheid: de tekening
is geen definitief ontw€rp, het, gaat de AC erom inzicht te
krijgen in de bouwkosten. Daar zal de penningrmeester te
zijner tijd zeker behoefte aan hebben.

Een tweetal leden van de ÀC heeft veel contact gehad met
politieke en arnbtelijke vertegenwoordigers van de gemeente.
Onlangs was er een bijeenkomst voor lokale politici,
ambtenaren en bestuurders van sportverenigingen. Die
'borrel' vond plaats in Houtrust op L2 januari jI. Daar
wordt nu elke maand dit zogenoemde 'sportcafé'georganiseerd.

Daags tevoren was het eerste contact gelegd tussen de ÀC en
twee gemeenteraadsleden. Mevrouw Blokpoe1 (raadslid voor de
WD) nodigde ons uit voor deze bijeenkomst. Dat werd een
heel nuttige avond. Wij hebben gesproken met de wethouder
van JSR (de heer Dijkhuizen), die vrij goed op de hoogte
bleek van de problemen van HRR. Dat hebben hre aan Ton
Vermolen te danken. Verder was het hoofd van die afdeling
van de gemeentesecretarie, de heer De Jong, aanwezig. Van
hem mochten wij vernemen, dat de gemeente op zwart zaad
zLtt op geldelijke steun kan HRR dus niet rekenen.
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Veel zal- afhangen van de zelfwerkzaamheid van de
vereniging. De afdeling JSR kan wel benriddelen voor HRR a1s
wij rnet een geschikte locatie komen voor het vestigen van
een nieuw clubhuis. De anbtenaar die direct met de
HRR-problemen bezig is, hebben wij ook gesproken.
Medewerking kunnen wij van hem zeker verwachten.

Tenslotte hebben wij contact gelegd met de voorzitter en de
directeur van de Haagse Raad voor Sport en Recreatie. Met,
de laatste, de heer Van Zijl, hebben wij inmiddels een
gesprek gehad. Ook daarvan zijn wij wijzer geworden. De
HRSR is een door de gemeente opgerichte en betaalde
organisatie. De Haagse sportverenigingen zi)n er via de
regionale sportbonden vertegenwoordigd. De IIRSR heeft de
taak te bemiddelen tussen de gemeente en de
sportverenigingen in Den Haag. Wij hebben ons probleem
uiteengezet. Na een schriftelijke bevestiging wordt dat
probleem besproken in de ledenraad van de HRSR. De heer
Van ZijI liet ons weten dat, in het verleden de gemeente
soms een deel van de accommodatie van een sportvereniging
financierde. Daaraan waren dan wel voorwaarden verbonden.
De gemeente financiert dan (een deel van) de kleedruimtes
maar eist, dat medegebruik daarvan door derden wordt
toegestaan.

Ons huidige clubhuis zal binnenkort plaatsmaken voor een
verzorgingstehuis .
De eerste berichten wijzen erop, dat wij voor de
bouwvakvakantie eruit moeten. Daarvan is overigens nog geen
bevestiging verkregen. Lang wachten daarop heeft
echter geen zin: we moeten er hoe dan ook uit. Àfdeling JSR
heeft ons een noodlokatie aangeboden. De voetbalvereniging
VTC is verhuisd. Momenteel is die accommodatie in gebruik
bij een zeer kleine vereniging: The Hague Raiders, een
emèrican football c1ub. !{ij zóuaen daai rnakkelijk
bijkunnen. op dinsdag 6 feÉruari zouden wij het pand
bezichtigent de afspraak is door de gemeente tot
nader order uitgesteld. Het gebouw ligt aan de Buurtweg:
dat is de straat tussen Duindigt en de Landscheidingsweg.
Parkeerruimte is er in ieder geval voldoende. Vraag eens
aan je trainer of híl/zíj er langs wil lopen tijdens een
training.
Verder blijft onze oproep on uit te kijken naar vervangende
accommodatie, zoals leegstaande scholen, enz. van kracht.
Suggesties zijn en blijven welkom bij de leden van de
accommodatiecommissie. Met vragen kun je uiteraard ook
bij ons terecht. Daar zijn we (ook) voor.

9
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- voorzitter (tevens vice-voorzitter bestuur)
Gerrit van Pelt (tel.: 070-363452t)

- overige leden:
Francien onderdijk (te1. : 070-3653613)
Frans Perdijk (tel.: O7O-347242O)
Har'm Hendriks (trainings-coördinator)

Trainerscorps (per L-L-L990)

Groep L. Harrn Hendriks
2. Peter van Leeunren
3. Pieter de Graaf
4. Rob Bleys
5. Gerrit v.d. Veer
6. Frans Perdijk
7. Cor van Putten
8. Àb Dijkers
9. Jan v.d. Roest

L0. Àstrid Pieterse
L1. Peter Grond
L2. Heidi v.d. Veer

Paramedisch corps

cÍroeD niveau 5 km
min./sec.

tel. :
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

070-3867679
070-3472673
o7L-768370
070-3 25L479
070-390L597
070-3472420
070-3635989
070-36?50A4
070-3943L93
070-3502860
070-3544103
070-390L597

afspraak in
groepsverband
vanaf O9.00u.

Fysiotherapeut: Dannis v.d. Berg tel.: O7O-3644358
('s avonds)

Masseurs: Cor Mol tel.: 0L5-L36026
(praktijk Delft)

Thea van Sant,en tel. : 070-355L57 4

Trainingsorganisatie (per L-L-L99o)

trainingstijden
maandao woensdacr zaterdao/zondaq

L
2
3
4
5
6
7
I
9

L0
LL
12r.

14. 30-16.30
16.30-18. 30
18.30-20.30
idem
idem
20.30-22.30
iden
22.30-24.30
idem
24.30-26.30
idem

18.30u.
L8.30u.
18 . 30u.
18.30u.
18.30u.
18 . 30u.
18 . 3Ou.
18 . 30u.
18 . 30u.
L9 . 00u.
L9 . 00u.
L8.3Ou.

18.
l_8.
18.
18.
18.
18.
18.
L8.
18.
L8.
18.
18.

30u.
30u.
30u.
30u.
30u.
30u.
30u.
3Ou.
30u.
30u.
30u.
30u.

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

*) instroomgroep nieuwe leden zonder loopervaring.
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Massage:

Maandag- en hroensdagavond (volgens afspraak) na 20.00 uur
(zíe Iijst op bord 'BESTUITRSUEDEDELINGEN'.
Kosten per behandeling fl. 10,-.

Consultat,ie fysiotherapeut

Iedere trroensdagavond na 20.00 uur.
Kosten per consult fl. 3,50.

Gebruik sportzaaL (alleen onder begeleiding)

Zie rooster rechts van ingang zaa1, einde lange gang links.

Overige activiteiten in sportzaal clubhuis

Yoga - dinsdagavond vanaf 19.00 uur
informatie Noortje Àlberts
(tel.: 070-3540690).

Fitness (combinatie warming-up buiten L5-20 min. en
zaaltraining ca. één uur)

- donderdagavond L9.30 2l-.00 uur
o.1.v. Harm Hendriks.

KIES MENSENWERK

STUDEER H BO-Verpleegkunde

IN DEN HAAG

INVOLTW OF DEELTTIDI

volg een opleiding meer praktijkgcricht onderwijsI buitenlaadse stagpsI ee! studentwiendelij[ klimaat
r dezekerheidraneenbaan

Meld je aaa of bel voor inforoatie:
vtu%3»w

HBO-V, sectoÍ Gezoudheidszorg
Laan ran Meerdervoort 211
2563 AADeU Haag l_L
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Even voorstellen: Nico TetÈeroor no9 geen drie jaar lid
van HRR, kersvers lid van het redactieteam na een jaar
actief te zí1n geweest in het 'HRR-barwezen'; ik schijn
het als een promotie te moeten beschouhren dat ik nu voor u
'regelmatig' stukjes mag gaan schrijven en ook in andere
opzichten mag gaan bijdragen aan een redactiecommissie net
nieuw eIan...
Hoe raak je in zoiets verzeild?
Dat zal voor de één hreer heel anders liggen dan voor nij;
soms word je op een moment dat je je positieven niet
(neer) volledig bij elkaar hebt, slinks voor een dergelijke
post 'geronseld' zoals dat bij feestcommissies meestal
schijnt te gaan; nij overkwam het ongeveer twee jaar
geleden op weg naar een §tezamenlijk 'Ioopje' ergens in de
'binnenlanden' van Zuid-Holland rrraar een van die 'serieuzeIui' bij HRR me dat bijna achteloos voorstelde. "Jijschrijft toch zo graag stukjes, Nico? Maak dan eens een
verslagje. tt Goed. dan hang je. . . .

Evenwel, van 'free-Iancer' naar redactielid is meer dan
enkel 'stukjes schrijven'; wat dat 'meer' zaL inhouden,
staat me nog niet precies voor ogen; wel mag de regelmatige
bezoeker aan (nog) de Doorniksestraat verwachten dat ik
sommigen uwer zo nu en dan zal aanspreken voor een
spraakmakende bijdrage. U bent gewaarschuwd !

Nico
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SCOTT a r-r\
Yd-

RACE
Panasonic

Benotto
Gazelle

Gazelle Superieur SPecial

Je newsHrmpno RACEG R 0 EPE Nrl
ALLEENVENX,OOP VAN BE.\OTTO & PANASONIC

F'ETSEtr VOOB VOOEBUBG

Race Service
Gazelle fietsen

Alleeruerkoop van Gazelle- en Locomotief-
fietsen voor Voorburg

O Gazelle maakt Íietsen leuker

P LLEN FIETSENI
ATB- EN RACESPECIALIST SINDS í936

VAN DE WATERINGELAAN 206 - 216, TELEFOON: 3836359, VOORBURG
Openingstijden: Dinsdag Um vrirjdag van 8.30-13.00 en van 14.00.18.00 u Zaterdag van 8.30-16.00 u

ATB. EN RACE.DEALER VAN DE TOPMERKEN:
PANASONIC, GAZELLE, DAWES, BEHOTTO en SCOTT
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