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Redactioneel 
 
Wat wil je lezen?????? 
 
Toen ik een paar jaar geleden het stokje 
over nam van Jan Koekoek, 
waarschuwde hij me al…… je moet eerst 
een mail de deur uit doen, om iedereen te 
attenderen dat de deadline is verlopen. 
Dan druppelen de bijdrages binnen. Maar 
gooi het clubblad de deur maar uit, te laat 
= te laat. 
 
Inmiddels bestaan er steeds minder vaste 
rubrieken en is het nog steeds lastig om 
iedereen op tijd zijn bijdrage op te laten 
sturen. Behalve de ledenadministratie. 
Deze staat steevast elke maand op de 25e 
in de mailbox !!!!!!!!!!!!! Complimentje! 
 
Er wordt achter de schermen gedacht 
aan een andere vormgeving van het 
clubblad. Daar hangt ook een financieel 
plaatje aan.  Dus moet er wel goed over 
worden gedacht.  
Maar …… waar liggen de behoeften van 
de leden? Wat willen jullie terug zien in 
het clubblad? Lezen jullie überhaupt wel? 
 
  
Ik moet zeggen dat de zin om het te 
maken mij wel is afgenomen. Het voelt 
als een neerwaartse spiraal. We doen ons 
dingetje. De club draait voort op een klein 
aantal HEEL HARD WERKENDE 
MENSEN.    
 
 
Een uurtje vrijwilligerswerk. Daar is 
natuurlijk al vaker over gesproken. Lastig 
voor velen. Maar oke…. Dan een kleine 
bijdrage aan het clubblad? Wie weet……. 
 
Veel leesplezier……………………………… 
 
 
                                                    Manon Vos 

 
 
KOPY insturen voor 25 november 2017 
info@hac63.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:info@hac63.nl
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Voorwoord oktober 2017  

De clubkampioenschappen  zijn net achter de rug, het was een groot succes met ruim 100 

deelnemers.  Hoewel het weer niet echt mee wilde werken, zat de spirit er goed in en is er weer 

fantastisch gepresteerd door alle atleten. Ook blijven er nog steeds clubrecords en persoonlijk 

records sneuvelen, prachtig. Ik ben erg benieuwd hoe de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) 

technisch de samenwerking in haar nieuwe vorm heeft ervaren. Ook hoop ik dat er een mooi 

draaiboek uit voort komt, om voor de toekomst,  wedstrijdkennis vast te leggen en niet steeds 

opnieuw het wiel te hoeven uit vinden bij een wisselende commissie bezetting.  

Zelf heb ik vandaag (zondag 1 oktober) net weer deel genomen aan de Bikkelloop in Zuidwolde. Wat 

hadden we een prachtig weer en de organisatie was weer uitstekend. Je kan merken dat deze 

organisatie loopt als een geoliede machine. Eén van de kartrekkers van deze wedstrijd, Lamko 

Hulzebos, wachtte na de 10km wedstrijd nog een verrassing. Hij werd gehuldigd voor het behalen 

van een Bronzen medaille  tijdens het EK Masters in Arhus (Denemarken) op de halve marathon. 

Deze atleet van HAC’63 blijft onwaarschijnlijk snel lopen en menig senior loper kan alleen maar van 

de tijden dromen die deze 50+er neer zet, Chapeau! 

Aansluitend op de wedstrijd in Zuidwolde hoop ik dat de Bork Stuifzandrun op 15 oktober in 

Stuifzand net zo mooi en geolied verloopt. We hebben nog twee weken en zijn druk bezig met alle 

laatste zaken in de voorbereiding.  Het WOC-loop heeft op dit moment een minimale bezetting en 

vanuit het bestuur ben ik tijdelijk bij deze groep aangeschoven. Hoewel wij met onze kleine 

bezetting zijn krijgen wij gelukkig nog steeds veel  hulp van ‘dagvrijwilligers’ tijdens de 

wedstrijddag zelf. Het WOC – loop is echter nog op zoek naar een aanvulling voor in de commissie, 

2 á 3 man/vrouw zou heel welkom zijn. Het WOC loop heeft van de Bork Stuifzandrun het draaiboek 

van de wedstrijd vrijwel kompleet en voor de WOC leden beschikbaar gesteld op de Google drive, 

dat werkt fantastisch. Je kan op elk moment het draaiboek bekijken. Nooit gedacht dat ik als 

voormalig digibeet zoiets zou zeggen.  

De jeugd van HAC’63 zal binnenkort gaan beginnen met een actie “verdien CASH voor je CLUB” 

met de chocoladeletteractie. Er is de wens uitgesproken een “waterslurpmachine” voor op de baan 

aan te schaffen en die dingen zijn helaas niet gratis. Geweldig dat de jeugd (en misschien wat 

volwassenen) zich zo in willen zetten voor onze club om spulletjes aan te kunnen schaffen. 

Binnenkort meer of de chocoladeletteractie op de website. 

Rest mij nog te zeggen dat het gesprek met de gemeente inmiddels heeft plaats gevonden. Aan het 

wedstrijdsecretariaat wordt op dit moment nog gewerkt. Ook het krachthonk staat nog op de 

agenda en men is er bij de gemeente van op de hoogte dat dit hoog op ons verlanglijstje staat. In de 

week van 5 oktober zal een baankeuring  plaats vinden en weten we of we nu officiële wedstrijden 

kunnen gaan organiseren. Er komt in het Activum naar alle waarschijnlijkheid een stukje ruimte 

voor clubuitingen  (info, foto’s etc.) In de kast in het centrale deel hebben de dames Bijl ons 

gelegenheid geboden om af en toe beker / prijzen ten toon te stellen. Het wordt dus weer steeds 

meer een plaats om je als HAC-er ook thuis te voelen! 

Veel plezier bij het lezen van dit clubblad, 

Jacqueline ten Brummelhuis 

 

Vacatures Hac63: 
Bestuur 
 
HAC’63 is op zoek naar een vrijwilliger die het bestuur wil komen versterken. Als bestuurslid zorg je 
voor het reilen en zeilen van de vereniging. Op dit moment bestaat het bestuur uit zes leden, hier 
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willen we graag een zevende lid aan toevoegen. Het bestuur is het belangrijkste orgaan binnen de 
vereniging. Zonder bestuur heeft de club geen bestaansrecht.  
 
Om bestuurslid te worden moet je door de leden gekozen worden tijdens de algemene 
ledenvergadering of tijdens een extra ledenvergadering. Je wordt dan voor 3 jaar benoemd tot 
bestuurslid. Daarna kan je aangeven of je voor een volgende termijn herkozen wil worden. (Deze 
drie jaar kan natuurlijk om verschillende redenen ook eerder stoppen) 
 
Als bestuurslid ben je een paar uur per week bezig met alles wat rondom de club gebeurd. Je 
onderhoudt contact met de verschillende commissies, de gemeente en de leden. De taken van het 
bestuur worden in onderling overleg verdeeld. 
 
 
Vacature: 
De Sponsorcommissie 
 
De sponsorcommissie is op zoek naar vrijwilligers die de commissie willen komen versterken. Als 
lid van de sponsorcommissie ben je verantwoordelijk voor het zoeken van sponsoren en contact 
onderhouden met de bestaande sponsoren. Met een goed sponsorbestand kunnen wij de 
contributie voor iedereen betaalbaar houden, materialen aanschaffen en wedstrijden organiseren.  
 
De hoeveelheid tijd dat je kwijt bent voor de sponsorcommissie is variabel. Het kan variëren van 
een uurtje per maand tot een paar uur in de week. Bij de sponsorcommissie zijn de belangrijkste 
taken:  

 het vinden van sponsoren voor wedstrijden 

 het vinden van sponsoren voor reclameborden langs de baan 

 het verlengen van sponsorcontracten van bestaande sponsoren  
 
 
Vacature: 
De Wedstrijdorganisatiecommissie(loop) 
 
De Wedstrijdorganisatiecommissie(loop) is op zoek naar vrijwilligers die de commissie willen 
komen versterken. We zijn voornamelijk op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het 
organiseren van wegwedstrijden. Op dit moment organiseert HAC’63 bijvoorbeeld de Bork 
Stuifzandrun, de Primera 4 Mijlrun, de Bentincksparkrun en de Simone FM uursestafette. Om deze 
wedstrijden en toekomstige wedstrijden te kunnen blijven organiseren is alle hulp welkom.  
 
De hoeveelheid tijd dat je kwijt bent voor de sponsorcommissie is variabel. In de periode vlak voor 
en tijdens een wedstrijd ben je snel een paar uur per week kwijt, en in andere periodes is komt het 
neer op ongeveer 2 uur per maand. De belangrijkste taken van de Wedstrijdorganisatiecommissie 
zijn:  

 het organiseren van baanwedstrijden 

 het uitzetten van een parcours 

 het regelen van vrijwilligers voor de wedstrijd 

 het regelen van een vergunning voor de wedstrijd 
 
 
Vacature: 
De Avond4daagsecommissie 
 
De Avond4daagsecommissie is op zoek naar een vrijwilliger die de organisatie wil komen 
versterken. De Avond4daagse is een jaarlijks terugkerend evenement dat sinds 2010 in handen is 
van HAC’63 en is een evenement voor alle inwoners, maar toch voornamelijk basisschoolkinderen, 
van Hoogeveen. 
 
Om het evenement in goede banen te leiden is de organisatie op zoek naar iemand die kan helpen in 
aanloop naar het evenement. Vooral in aanloop naar het evenement ben je een paar uur per maand 
bezig met verschillende taken, die in onderling overleg worden verdeeld. Denk hierbij aan:  
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 het uitzetten van verschillende routes 

 het aanvragen van de vergunning 

 het onderhouden van contact met de gemeente, politie/handhaving en scholen. 
 
 
Vacature: 
Jurycoördinator 
 
HAC’63 is op zoek naar een jurycoördinator/jurycoördinatoren. Als jurycoördinator ben je een 
belangrijke schakel in de wedstrijdorganisatie. Jij zorgt er namelijk voor dat er iedere wedstrijd 
voldoende juryleden aanwezig zijn. Hiervoor heb je contact met de wedstrijdorganisatie en de 
juryleden.  
De jurycoördinator probeert tevens nieuwe juryleden te vinden en regelt indien mogelijk een 
jurycursus op de vereniging. Het is niet noodzakelijk om zelf jurylid te zijn.  
 
 
Vacature: 
Juryleden 
 
HAC’63 is op zoek naar juryleden. Een wedstrijd kan niet zonder juryleden die ervoor zorgen dat de 
regels voor iedereen gelijk en eerlijk worden toegepast. Zonder juryleden kunnen wij geen 
wedstrijden door laten gaan. Zij vormen dus een belangrijk element van de wedstrijd.  
 
Als jurylid ben je een paar dagen in het jaar kwijt bij het helpen van de wedstrijd. Om jurylid te 
worden moet je minimaal 16 jaar oud zijn en eerst een cursus volgen. Deze cursus bestaat uit 
gemiddeld 4 avonden waarin de regels van atletiek worden uitgelegd. De vereniging betaald de 
kosten van deze cursus.  
 
 
Vacature: 
Starters 
 
HAC’63 is op zoek naar starters. Veel wedstrijden maken gebruik van een startschot, maar niet 
iedereen mag zomaar een startschot geven. Op dit moment heeft de vereniging twee starters, maar 
meer starters zijn altijd welkom. Daardoor kunnen de starters meer rouleren. 
 
Om starter te worden moet je minimaal 18 jaar oud zijn en bereid zijn om een cursus tot starter te 
volgen. De cursus bestaat naast workshops uit een testwedstrijd waarin je wordt beoordeeld of je 
geschikt bent voor de functie van starter. De kosten van deze cursus worden door de vereniging 
betaald.  
 
 
Vacature: 
vrijwilligerscoördinator 
 
HAC’63 is op zoek naar een vrijwilligerscoördinator/vrijwilligerscoördinatoren. De functie van 
vrijwilligerscoördinator is een nieuwe functie binnen HAC’63 welke is gecreëerd om een beter 
overzicht van de inzetbaarheid van vrijwilligers te krijgen. 
 
HAC’63 heeft namelijk best veel vrijwilligers die wekelijks taken voor HAC’63 uitvoeren. Daarnaast 
zijn er ook leden die één keer in de zoveel tijd wel iets voor de vereniging kunnen en willen doen. 
Om de taken zoveel mogelijk en eerlijk te verdelen, willen we graag een coördinator die al het 
vrijwilligerswerk overziet. Taken die bij deze nieuwe functie horen zijn onder andere: 

 het bijhouden van een lijst met vrijwilligers 

 het bijhouden van een lijst met activiteiten 

 contact onderhouden met vrijwilligers en het bestuur 

 helpen bij het invullen van een vacature 
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Contributie 2017 

 
Categorie  Geboortejaar  KNAU 

basis 
contributie 
per jaar 

KNAU 
wedstrijd 
licentie per 
jaar  

KNAU 
kosten 
totaal per 
jaar  

Club 
contributie 
per maand  

Club 
contributie 
per jaar 

Minipupillen 2010  € 14,80  € 0,00  € 14,80  € 7,00  

Pupillen C  2009  € 14,80 € 8,05  € 22,85  € 7,00  

Pupillen B  2008  € 14,80  € 8,05  € 22,85  € 7,00  

Pupillen A  2006/2007  € 14,80  € 8,05  € 22,85  € 7,00  

Junioren D  2004/2005  € 15,60 € 14,25  € 29,85  € 9,00  

Junioren C 2002/2003  € 15,60  € 14,25  € 29,85  € 9,00  

Junioren B  2000/2001  € 15,60  € 14,25  € 29,85  € 9,50  

Junioren A  1999/2000  € 15,60  € 14,25  € 29,85  € 9,50  

Senioren  1997 en eerder  € 16,85  € 22,80  € 39,65  € 11,50  

Masters  1982  € 16,85  € 22,80  € 39,65  € 11,50  

Licentielid *  1997 en eerder € 16,85 € 22,80  € 39,65   € 25,00 

Recreanten  n.v.t.  € 16,85  n.v.t.  € 16,85  € 9,50  
 

Administratiekosten 

Atletiekunie aanmelding  € 7,50 

Atletiekunie overschrijving  € 10,20 

Nota  € 1,00 

Basis en wedstrijd licentiekosten is 25% voor het laatste kwartaal. 
 
*Licentie lid 
Een licentie lid maakt geen gebruik van de baan trainingen en andere HAC'63 voorzieningen. 
 
Gezinskorting 
3 of meer personen 25% korting op het totale bedrag van de clubcontributie. 
 
Administratiekosten 
Bij iedere nieuwe aanmelding brengt de Atletiekunie € 7,50 administratiekosten in rekening, deze 
kosten zullen door HAC’63 aan u worden doorberekend. Overschrijvingskosten € 10,20.  
Nota € 1,00. 
De administratiekosten zullen worden opgenomen in het totaalbedrag van de 1e incasso. 
 
Betaling 
Wij verzoeken iedereen om de kwartaal contributie per automatische incasso te laten lopen. De 
contributie voor licentie leden zal 1x per jaar via automatische incasso plaatsvinden. Indien u 
hiermee niet akkoord gaat, zijn wij genoodzaakt extra kosten per nota in rekening te brengen. 
Rabobank IBAN rekeningnummer NL22 RABO 0377 2313 98 
 
Clubtenue 
Indien aan officiële wedstrijden wordt deelgenomen is clubtenue verplicht. 
 
Wijziging startlicentie 
Kan uitsluitend op 1 januari en moet vóór 15 november daaraan voorafgaand schriftelijk worden 
aangevraagd bij de ledenadministratie. 
 
Opzegging 
Kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail en tenminste één maand voor aanvang van een nieuw 
kwartaal bij de ledenadministratie. 
Opzegging vóór het nieuwe kalenderjaar moet voor 15 november schriftelijk of per e-mail bij de 

ledenadministratie binnen zijn. 
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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting of 
15% spaarkorting over het gehele assortiment 
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Loopjes  oktober- november (www.hardloopkalender.nl ) 

 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

  Oktober 

Zon 1 Bikkelloop Zuidwolde 5 – 10 km. 

Zat  7 Ravijnloop Nijverdal 5.1 – 10.2 – 15.3 km. 

Vrij  13 Friday the 13th Marathon Leek 42.2 km 

Zat  14 AH Elzinga Reest-Run Meppel 10 – 21,1 km 

Zon 15 Bork - Stuifzandrun Stuifzand 5 – 10 km 

Zat  21 Boszichtrun Beilen 5 – 10  km – 10 EM 

Zat 21 Oldemeijercoss Hardenberg 3 – 6 – 9 km 

Zat  21 RunForestRun Indian Summer Ultra Rolde 60 – 100 – 127 km 

  Coopertest Hoogeveen 12 min 

Zat 28 Dwingelerveld-loop en AVD Cross Dwingeloo 7.5 – 15 – 21.1 km 

     

  November 

Zat 4 GerritVoortman Lemerlerbergloop Lemele 5.3 – 10.8 km 

Zon 5 Hondsrug ForestRun Emmen 5 – 10 km 

Woe 8 Hoornse Bulten Marathon Gieten Marathon 

Zat 11 Schoonhovencross Hollandscheveld 3 – 7.7 km 

Zo 12 Landgoed Appelbergen Marathon Glimmen Marathon 

Zat 18 RunForestRun Holtingerveld Havelte 15 – 30 km 

Zat 18 Zwarte Dennen Cross Punthorst 5 – 10 km 

Zat 26 Lemelerberg Trailrun Lemele 10 EM 

Woe 29 Peestermade Marathon Norg 42.2 km 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Wedstrijden 2017 Hoogeveen: 
15 oktober 2017 Bork Stuifzandloop 

11 november 2017 Schoonhovencross 

http://www.hardloopkalender.nl/
http://www.ravijnloop.nl/http:/www.ravijnloop.nl/
http://www.dfwrunners.nl/
http://www.avdesprinter.nl/
http://www.loopgroepbeilen.nl/boszichtrun.html
http://www.oldemeijercross.nl/
http://www.indiansummerultra.nl/
http://www.avdcross.nl/
http://www.lemelerbergloop.nl/
http://www.hondsrugforestrun.nl/
http://www.dfwrunners.nl/
http://www.dfwrunners.nl/
https://runforestrun.nl/
http://www.ag85.nl/
http://www.trailrunning-veluwe.nl/lemelerberg-trailrun/
http://www.dfwrunners.nl/
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HAC’63 HYPOTHEEKCENTRUM 

HOOGEVEEN COMPETITIE 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenstand per 1 oktober: 

Met nog 3 wedstrijden te gaan (De Bikkelloop is ook al verwerkt in deze tussenstand) wordt 
duidelijk dat veel lopers het minimaal aantal van 11 wedstrijden niet meer gaan halen. Alleen in de 
dames 40+ categorie zal het nog spannend kunnen worden.  Manon en Evelyn hebben de minimale 
11 wedstrijden behaalt en zouden zelfs na 15 wedstrijden de laagste scores kunnen laten vervallen. 
Cathy zal nog de resterende 3 moeten lopen om in het klassement te blijven. 
Er staat een totaal overzicht geplaatst op de website met per wedstrijd gelopen resultaat, dan 
kunnen jullie zelf controleren of de uitslag correct is verwerkt. Als jullie een vraag hebben of een 
uitslag missen dan kunnen jullie mij altijd benaderen per e-mail: competitie@hac63.nl 
Groet Jeroen-Pieter  

 
Heren Senioren:   Dames Senioren: 
1, Albert Jan de Haan  245  (6) 1. Ilona Stille 495 (11) 

2. Arjan Gruppen  225 (6) 2. Ine Snoeken 235 (5) 

3.Jeroen-Pieter vd Vliet  204 (6) 3. Eline Glas 200 (4) 

 2017 Wedstrijd Afstand  

Maart  

1 12 maart Runnersworld Bentincksparkloop 10 km 

2 16 maart  Coopertest  nvt 

3 25 maart Zuudwoldiger Viaductloop 5 mijl 

4 28 maart Primera Run 4 mijl 

April 

   Stuifzand Bork loop VERZET  

Mei 

6 6   mei Lexis Crossloop  10 km 

7 17 mei Erflandenrun Hoogeveen 5 km 

Juni 

8 7   juni Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

 18 juni De 10 km. van Nederland VERVALLEN 10 km 

10 29 juni Wiekloop 5 km 

Juli 

11 1   juli Goudplevierrun Nieuw Balinge 6 km 

12 8   juli Singelloop Hollandscheveld 10 km 

Augustus 

13 30 augustus Alkeloop Kerkenveld 10 km 

September 

14 8   september Pesserrun 5 km 

15 16 september Klenckeloop Oosterhesselen 5 km 

16 30 september Clubkampioenschappen 100 meter 

17 30 september Clubkampioenschappen 3 km 

Oktober 

18 1   oktober Bikkelloop Zuidwolde 5 km 

  5 15 oktober Bork Stuifzandloop 5 km 

19 26 oktober Coopertest Nvt 

November 

20 11 november Schoonhovencross Hollandscheveld 7.5  

mailto:competitie@hac63.nl
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Heren 40+   Dames 40+ 
1. Gerko de Roo 445 (11) 1. Manon Vos 590 (14) 

2. Rolf Koopman 370 (8) 2. Evelyn Bouwknegt 494 (14) 

3. Jannes Dolfing 290 (6) 3. Cathy van Es 400 (8) 

 

Heren 50+   Dames 50+ 
1. Horst van den Berg  235 (5) 1. Jozina Ernst 560 (13) 

2. Rob van de Graaf  235 (5) 2. Marian Booijink 355 (8) 

3. Lukas Hulzentop  182 (5) 3. Alida Jansma 245 (5) 

 

Heren 60+ 
1. Arie Prins 450 (10) 

2. Jan Lip 275 (6) 

3. Koos Kip 230  (6) 

 
Reglement HAC’63 Hypotheekcentrum 
Hoogeveen competitie   
 
 De competitie wordt per kalender jaar gehouden en 

omvat dit jaar 20 wedstrijden over diverse afstanden.  
 Hierbij wordt een combinatie gekozen van 

baannummers, wegwedstrijden en cross wedstrijden.  
 

 De competitie is alleen toegankelijk voor leden van de club  
 De competitie is uitsluitend voor senioren en masters, waarbij deze laatste in meerdere klassen 

verdeeld worden. 
 De leeftijd op de datum van de eerste wedstrijd van de competitie is bepalend voor de klasse 

waarin men dat gehele jaar meedoet.  
 

 In wedstrijden met open deelname wordt het klassement voor de competitie opgemaakt door 
niet leden uit de uitslag te schrappen.  

 Het klassement wordt opgemaakt met een punten systeem. De winnaar van een wedstrijd krijgt 
50 punten, de nummer twee 45, de nummer drie 40, de nummer vier 35, de nummer vijf 30, de 
nummer zes 25, de nummer zeven 20 en vervolgens iedere verdere plaats 1 punt minder dan de 
vorige.  
 

 Lopers die minimaal 11 wedstrijden hebben gelopen tellen mee in het eindklassement.  
 De beste 15 resultaten tellen mee voor het eindklassement. 
 Alle lopers die aan minimaal 1 wedstrijd meedoen worden opgenomen in het klassement.  
 Bij gelijke eindstand wordt gekeken naar het totaal aantal gelopen wedstrijden door de atleten. 

Wie de meeste heeft meegedaan wint. Dit om vaak meedoen te belonen. Is ook dat gelijk, dan 
tellen de onderlinge wedstrijden. Is ook dat gelijk dan is er inderdaad een gelijke eindstand.  
 

 Als een deelnemer in de loop van een jaar lid wordt van de club en hij /zij heeft al eerder wel 
meegedaan aan wedstrijden van de competitie, dan worden deze niet met terugwerkende 
kracht alsnog in de klasseringen opgenomen.  

  Als een lid vergeten wordt in de uitslag en dit wordt bekend in de loop van de competitie, dan 
wordt het klassement herzien.  

 Deelnemers wordt verzocht te controleren of ze inderdaad in de uitslag zijn verwerkt.  
 Als een lid in de loop van een competitie zich afmeld als lid, dan vervalt zijn/haar klassering. Bij 

opnieuw lid worden, wordt deze niet weer hersteld.  
 Voor 2017 zijn de volgende klassen ingesteld:  

Mannen Senioren,  Masters 40+,  Masters 50+ en  Masters 60+  
Vrouwen Senioren, Masters 40+ en Masters 50+ 
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Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 

 

Hierbij het definitieve schema van 2017. 

Er zijn 2 wedstrijden vervallen.  Die van mei en 1 in augustus. 

Jan ten Cate 

Tussenstand Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 

De nieuwe tussenstand. In oktober alleen de Bikkelloop.Veel succes. Groet Jan ten Cate en 

Miranda Karssies. 

C/D Junioren Jongens: C/D Junioren Meisjes:  
 

  

  
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 2017 C/D junioren A/B junioren 

Maart  

1 12 maart Runnersworld Bentincksparkloop Runnersworld Bentincksparkloop 

2 25 maart Zuudwoldiger Viaductloop Zuudwoldiger Viaductloop 

3 28 maart  Primera 4 mijl Run 

April 

4 9 apil  Cascaderun 

Juni 

5 7 juni Speeltuinloop Hollandscheveld 2km Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

6 22 juni Baanloop Ommen 1500m Baanloop Ommen 1500 m 

7 25 juni Grachtenloop Coevorden Grachtenloop Coevorden 

Juli 

8 8 juli Singelloop Hollandscheveld 2,5 km Singelloop Hollandscheveld 5 km 

Augustus 

9 30 aug. Alkeloop Alteveer Alkeloop Alteveer 

September 

10 19 sept. Baanloop Epe Baanloop Epe 

11 24 sept. Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen 

Oktober 

12 1 oktober Bikkelloop Zuidwolde Bikkelloop Zuidwolde 

November 

13 4 nov. Lemelerbergloop Lemerlerbergloop 

14 11 nov. Schoonhovencross Schoonhovencross 

December 

15 23 dec. Dorpsloop De Krim Dorpsloop de Krim 

Milan Linthorst D 295 

Tim van Es D 255 

Wouter de Roo D 210 

Nick kerkhof C 185 

Ruben Eefting A1 45 

Milou Karssies 
A2 
pup. 330 

Kate de Jonge D 155 

Kike Velting D 150 

Hanne Been C 100 

Tess Kuhnen A1 95 

Maaike Geerling C 40 

Joyce Kats C   

Joëlle Minderhoud C   

Nikita Heuvelman C   

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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A/B Junioren Jongens:  A/B Junioren Meisjes: 

Ephrem Beem A 440 

Job IJtsma B 370 

Jan Bouwknegt B 85 
  
 

 

Tussenstand PR-competitie pupillen  

A pupillen 

 
 

15-1-
2017 

4-2-
2017 

11-3-
2017 

18-3-
2017 

30-3-
2017 

2-4-
2017 

22-
4-

2017 

27-
5-

2017 

1-7-
2017 

8-7-
2017 

 

Jade 
Schuitema 

2+0  1+1  0+1 1+1 1+0 1+3 1+2 1+3 19 

Lisanne 
Venema 

 1+3  1+0 0+1  1+1 1+2 1+3 1+2 18 

Tess Kuhnen 
 

1+1  1+2 1+2 0+1  1+2   1+3 16 

Joran 
Nanninga 

 1+3  1+2 0+2 1+1   1+2 1+1 16 

Rosalie Kohl 
 

 1+3  1+0 0+1  1+2 1+1 1+1 1+2 16 

Roan Jones 
 

 2+0   3+0 1+2  1+0 1+1 1+2 14 

Nathan van 
Ooijen 

 2+0   0+1 1+1  1+2 1+1 1+1 12 

Luuk Engels 
 

2+0 1+2 1+0  3+0 1+1     11 

Ruben Eefting 
 

 1+2   0+0 1+0 1+0  1+1 1+3 10 

Tim ten Kate 
 

    0+1 1+0 1+1 1+2 1+0 1+1 10 

Micah 
Djababoe 

 2+0   0+1   1+2 1+0 1+2 10 

Damian 
Helder 

 1+3   0+2     1+2 9 

Keledi Groen 
 

 1+2   3+0     1+0 7 

Edrich Scott 
 

    0+1     1+3 5 

Danique 
Vredeveld 

   2+0 0+0     1+2 5 

Teun Dijk 
 

    3+0 1+1     5 

Joost Bel 
 

    0+1     1+2 4 

Lillian Lensen 
 

         1+3 4 

Eva Kreeft 
 

    3+0     1+0 4 

Hanna Kreeft     3+0     1+0 4 

Iris Velting B 200 

Laura Prins A 95 

Eline Zomer A 90 

Denice Lucas B 90 

Robin Prent   50 
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Kim Norde 
 

    3+0     1+0 4 

Casper Dekker 
 

    3+0     1+0 4 

Mathijs 
Dingshoff 

2+0 1+0         3 

Indy Seinen 
 

    3+0      3 

Charlotte 
Tempel 

    3+0      3 

Sophie Croon 
 

    3+0      3 

Julia de Vries 
 

    0+1 1+0     2 

Leonie Kuik 
 

    0+1      1 

Pim de Vos 
 

    0+1      1 

Matthijs 
Mulder 

    0+1      1 

B – C – mini pupillen 

 
 

15-1-
2017 

4-2-
2017 

11-3-
2017 

18-3-
2017 

30-3-
2017 

2-4-
2017 

22-
4-
2017 

27-
5-
2017 

1-7-
2017 

 Totaal 

Loren Reumer 
 

1+3 1+1 1+1 1+2 0+1 1+0 1+1 1+3 1+1 1+3 25 

Evon Everts 1+1 1+3 1+2 0+0 0+2 1+0 1+2 1+3 1+2 1+1 24 
 

Niels Eefting 
 

 2+0 1+1  0+2 1+2 1+1  1+2 1+2 17 

Reinout 
Venema 

 2+0  1+0 0+1  1+1 1+3 1+3 1+2 17 

Des ter Heide 
 

2+0 1+0  1+0 3+0  1+0 1+2 1+1 1+2 16 

Wes Jones 
 

 2+0   3+0 1+1  1+2 1+0 1+2 14 

Sebaya 
Kwakkenbos 

 2+0   3+0  1+1 1+1 1+3 1+0 14 

Lynn Norde 
 

2+0 1+0 1+0   3+0 1+2   1+0 11 

Vera ten 
Zijthoff 

    0+2   1+2 1+3  9 

Jorrit 
Hogenkamp 

1+2 1+1 1+0 1+1 0+1      9 

Finn Blokzijl 
 

 2+0 1+0 1+0 3+0 1+0    1+0 9 

Naomi Kuiper 
 

 2+0   0+2 1+2     7 

Lennart vd 
Kraan 

 1+1   0+1 1+2     6 

Stephan vd 
Kraan 

 2+0   0+1 1+1     5 

Dominique     3+0     1+1 5 
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Fieten 

Evi 
Grotentraast 

    3+0     1+1 5 

Sabine 
Zuidema 

    3+0     1+1 5 

David Kreeft 
 

    3+0     1+1 5 

Alizee 
Wemmenhove 

    3+0     1+1 5 

Lieke Snoeken 
 

    3+0     1+1 5 

Myrthe 
Wolting 

    3+0     1+1 5 

Tijn Kohl 
 

    3+0     1+1 5 

Meike Boer 
 

    0+1     1+2 4 

Gerick Scott 
 

    3+0     1+0 4 

Esther Olthof 
 

    3+0     1+0 4 

Rion Norde 
 

    3+0     1+0 4 

Gijs Piekaar 
 

2+0 1+0   0+0      3 

Evie Otten 
 

    3+0      3 

Renate 
Piekaar 

    3+0      3 

Noah Lowijs 
 

         3+0 3 

Nina 
Bruinenberg 

         3+0 3 

Daphne 
Veuger 

         3+0 3 

Mike 
Methorst 

         3+0 3 

Isa Scholing 
 

    0+0     1+1 2 

Amy van Dijk 
 

    0+0      0 
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Jarig in  oktober 

Dag Naam Leeftijd  Dag Naam Leeftijd 

02-okt Bos, Monique 50  20-okt Goor, Trea van 37 

02-okt Baas-van Vlist, Judith 48  21-okt Wolf, Miranda 51 

04-okt Leuninge, Myron 13  21-okt Knol, Wilbert 14 

04-okt Mehorst, Mike 8  23-okt Kranghand, Wessel 51 

04-okt Drent, Rolph 50  25-okt Wapstra, Manon 18 

06-okt Kreeft, Eva 11  25-okt Berg, Horst van den 54 

10-okt Groen, Keledi 11  25-okt Boer, Reinier de 16 

11-okt Reinders, Marga 49  27-okt Everts, Henk 74 

15-okt Lok- Roos, Marjolein 32  27-okt Nijstad, Sabine 24 

17-okt Buning, Denise 12  28-okt Beugelink, Annet 56 

18-okt Comello, Ria 51  30-okt Nijstad, Roel 51 

19-okt Tjeerdsma, Jan 58  31-okt Kelly, Pauline 14 

19-okt Oostindie, Yannieck 7     

 

Jarig in  november 

Dag Naam Leeftijd  Dag Naam Leeftijd 

02-nov Karssies, Bert 43  16-nov Prinsen, Stijn 17 

03-nov Gruppen, Jacelyn 28  17-nov Drost, Koop 48 

03-nov Bousema, Joris 16  17-nov Norde, Kim 10 

04-nov Pleijsant-Hoogendoorn, Inge 63  17-nov Thalen, Jeroen 38 

04-nov Eefting, Jurgen 6  17-nov Lensen, Lillian 11 

05-nov Knol, Ageeth Jeannette 46  18-nov Gruppen, Arjan 36 

06-nov Bussemaker, Simon 9  18-nov Alberts, Sander 31 

06-nov Kats, Egbert 50  21-nov Dekker, Casper 10 

09-nov Jonge, Kate de 12  21-nov Sieben, Kevin 8 

10-nov Hooijer, Margo 45  23-nov Koopman, Rolf 44 

10-nov Jansma, Manon 31  24-nov Zomer, Eline 19 

11-nov Kroesen, Joran 23  25-nov Pater, Donita 55 

12-nov Veldman, Lambert 59  27-nov Stevens, Gert-Jan 30 

13-nov Hoorn, Alwin 23  29-nov Dijk, Maarten van 30 

       

 
 

Leden Mutaties 

Aanmeldingen per 1-10 -2017 Afmeldingen (worden 1x per Per 30-9-2017 

 kwartaal gepubliceerd)  

Daphne Veuger Thomas Brouwer Roy Koster 
Mik Zanders Diana Vos Marga Kleine 
Bobbi Zanders Nina Bruinenberg Sander Kikkert (1994) 
Marjan de Groot- Loovers Wilma Hooijer Helga Padding 
Jurgen Eefting Henk Veldkamp Rebecca Leune 
Jasper Schaap Agnes Bruinsma Ferry Ernst 
Thijmen Schaap Naomi Kuiper Danielle den Boon 
Merlijn Schaap Jorrit Hogenkamp Ivo Pol 
Tabitha Zeeman Marga Deen (jury)  
Erwin Kip   
Lukas Martens   
Kevin Sieben   
Nick Jager   
Yannick Oostindiën   
Jan van Goor   

Marith Guichelaar  



  Hactueel oktober 2017 

Pagina | 18  
 

  

       
Hobby 

De vorige keer heb ik het al even kort genoemd maar ik 

heb dus sinds kort een nieuwe hobby. Eigenlijk is het niet 

echt nieuw want het is niet meer dan een combinatie van 

al twee bestaande hobby’s. Mijn ene hobby is op vakantie 

gaan en die andere hardlopen.  

Op vakantie gaan doe ik zo vaak en zo lang mogelijk. 

Tegenwoordig ben ik geen student meer en dat maakt het 

af en toe ietwat lastig. Iets met vakantiedagen en zo. Ik 

krijg veel te weinig van die dingen en dus kom ik minder 

aan vakantie toe dan ik zou willen (al zou er een 

financiële disbalans kunnen ontstaan als ik meer 

vakantiedagen zou hebben vrees ik).  

Vakantie ziet er dan vaak zo uit; wakker worden, (flink) 

ontbijten, naar het strand, liggen, eten, drinken, slapen, 

even naar de zee lopen om af te koelen, liggen, eten, 

drinken, slapen, even naar de zee lopen om af te koelen, 

liggen etc. etc. Weinig spannends, veel ontspannens, niet 

bepaald heel gezond en dat is toch eigenlijk zonde. Doe je 

zo je best om wat in shape te blijven en dan ‘verpest’ je 

het tijdens de vakantie (of misschien spaar je daar juist 

voor, dat mag ook). En dat vind ik zonde. Dus daar heb ik 

wat op bedacht. Lekker combineren met hardlopen.  

Ik heb dat in Brazilië gedaan, daar heb ik twee keer 

deelgenomen aan een hardloopevenement, twee keer 

een 10km wat voor toen meer dan voldoende was (iets 

met vakantie, eten, drinken, liggen). Maar het was wel 

superleuk. Allemaal buitenlanders (eigenlijk was ik de 

buitenlander) gekke talen maar toch eigenlijk allemaal 

hetzelfde; sportkleding van dezelfde merken als wij, 

allemaal gespannen voor start, uitbundig na de finish, 

harde lopers, minder harde lopers. In Brazilië was het 

heerlijk weer, beetje te warm misschien maar dat geeft 

niet, dan had ik legitiem excuus om een stapje langzamer 

te gaan en dan rende ik daar door Rio de Janeiro en door 

São Paulo, ja ja door Rio de Janeiro en door São Paulo. 

Dat is toch fantastisch. Lekker hobbelen, rondkijken, toch 

een beetje afzien maar vooral echt genieten.  

 

 

 

 
Alieke’s 

column 

 

 

 

 

Het was zo leuk, dat toen ik later dat jaar op vakantie 

moest (lees: wilde), heb ik eerst gezocht naar een stad 

waar een halve marathon was tijdens mijn vakantie. Die 

vond ik in Lissabon. Mijn vader houdt zo af en toe ook van 

rennen dus ik heb hem een kaartje cadeau gedaan voor 

zijn verjaardag (de hele reis overschreed het budget). Hij 

kwam ook naar Lissabon om te rennen, mijn moeder 

kwam mee voor de nodigde support. Mijn vader had een 

doel: onder de twee uur. We hebben de hele weg samen 

opgelopen, tot op 300meter voor de finish, want ik had 

het vage voorgevoel dat we het niet gingen redden dus ik 

ging, voor mijn persoonlijke statistieken, nog even in volle 

sprint naar de finish (1:59:52). Ik hoefde niet lang op mijn 

vader te wachten maar eigenlijk wel net iets TE lang 9 

seconden om precies te zijn (eindtijd 2:00:08). Ondanks 

dat, vonden we het beide wel superleuk. De organisatie 

was in hadden van Rock ’n Roll marathons, die zijn vooral 

actief in Amerika maar hebben ook 4 evenementen in 

Europa.  

Die tijd was jammer, maar wel goede reden om het nog 

een keer te proberen. Afgelopen april zijn we daarom 

naar Madrid afgereisd, ook hier werd het doel van de 

twee uur niet gehaald. En dus moest Dublin er in 

augustus ook aan geloven. Drie van de 4 Europese Rock ’n 

Rolls hebben we dus gehad… Ik heb zo’n vermoeden dat 

we volgend jaar gaan afreizen naar Liverpool om daar 

onze Europese tour te completeren. En dan… moeten we 

op zoek naar een andere organisatie denk ik want het is 

wel een verslavende invulling voor een stedentrip. De 

duur van een weekend is perfect en kost dus ook maar 1 

of 2 vakantiedagen.  

Om jullie niet allemaal het land uit te sturen; het laatste 

weekend van juni naar het Twentse Tubbergen is ook een 

aanrader. Een aantal clubgenoten kent hem al maar de 

halve marathon in Reutum staat bij mij standaard op de 

agenda. En daar heeft papa het voor elkaar gekregen. 

1:59:59. HELD. 
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Oproep: 

 
Wie heeft nog clubkleding in huis, wat niet meer gebruikt wordt? Zou u dit dan door willen geven 
aan hactueel@hac63.nl, zodat wij een overzicht krijgen wat er zoal nog is? Met vermelding van 
naam, maat en telefoonnummer en eventueel een foto bijgevoegd.  
Alvast hartelijk dank hiervoor! 
 

Ps: als eea verkocht is, dan dat ook graag doorgeven!! 

Te KOOP clubkleding: 
 
Hallo, ivm het stoppen met atletiek clubkleding te koop:     Rieta de Boer tel. 0624369231 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shirt maat 164, als nieuw  Hemdje maat 40, als nieuw Setje hemdje en broekje maat M. 
(2 wedstrijden aangehad). 1 wedstrijd aangehad. 

 

 

 

Te koop: Allround Spikes maat 44, merk Brooks.  €20,-  

Evelyn Bouwknegt 0528268002 

  

mailto:hactueel@hac63.nl
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Te koop aangeboden, de volgende clubkleding: 
- Broek korte tight (maat 8, gebruikt); 
- Singlet (maat 140, gebruikt); 
- HAC’63 jubileumshirt (maat 12, zo goed als nieuw); 
- Broek kort (maat M, zo goed als nieuw); 
- Singlet (maat L, zo goed als nieuw). 
 
Bij interesse contact opnemen met Jeannet Roos 
(0643492734). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze stoere spikes van Asics kunnen nog wel wat rondjes mee.  Inclusief sleuteltje en nog scherpe 
puntjes. 
Let op: spikes vallen klein  

 

 

 

 

 

 

Deze kleding set van asics is van super goeie kwaliteit. Het is maat 158/162. 

Groetjes Roosmarijn Drent  (06-33058206 ) 
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Te koop aangeboden: 

Hac singlet mt 140 ( 12,50 euro)  
Atletiek jasje met capuchon merk ronhill  mt 7-8 jaar ( 20 euro) 
Spikes Asics mt 39 ( 15 euro)  

Groet Ingeborg  06-12285201  .ingeborgluttik@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

       

mailto:ingeborgluttik@hotmail.com
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Van de jeugd trainers 

 

Na een goedbegin van het nieuwe schooljaar hebben veel atleten de baan weer weten te vinden. 
Ook zijn er alweer nieuwe atleten bijgekomen die met de start van het nieuwe schooljaar het beste 
idee van hun leven hadden `Ik wil op atletiek.´   
Zo na de zomervakantie was het voor sommigen weer even inkomen, maar al snel hadden de 
atleten en ook de trainers hun draai weer gevonden en gingen we weer sportief aan de slag. 
Gezellig met elkaar trainen, oefenen en leuke spelletjes doen om zo onze prestaties te kunnen 
verbeteren. 
  
30 September was het weer zo ver. De clubkampioenschappen. Een heel jaar lang heeft een 
ieder van ons kunnen trainen en nu hebben we, ons binnen de vereniging, met elkaar kunnen 
meten. De dag begon 
droog met een 
aangename 
temperatuur, maar aan 
het einde van de 
ochtend begon het dan 
toch helaas met 
regenen. Eerst wat 
spetters wat gevolgd 
werd door aanhoudende 
regen. Ondanks de 
regen hebben de 
atleten, naar eigen 
zeggen, een leuke dag 
gehad, maar uiteraard 
was door een 
ieder de zon wel gemist. 
Toch hebben 
de atleten van HAC hun 
uiterste best gedaan en 
er uitgehaald wat er in 
zat. De foto´s hieronder 
zullen er een kleine expressie van weergeven. Verdere foto´s zullllen ongetwijfeld volgend op de 
site.   
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Impressie clubkampioenschappen 

 

Rob van de Graaf heeft een leuke foto serie op facebook gezet van de clubkampioenschappen . Hieronder 

een kleine impressie: foto's op facebook pagina 

https://www.facebook.com/r.vandegraaf.5/media_set?set=a.1469166036503147.1073741913.100002292937898&type=3&pnref=story.unseen-section
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Contact vragen en opmerkingen voor de 

redactie: Redactie HACtueel, Postbus 2046, 

7900 BA Hoogeveen, 0528-220615, 

hactueel@hac63.nl 

 

 

Algemene vragen  

Lidmaatschap, Marith Guichelaar,  

06-22810647, ledenadministratie@hac63.nl 

Verhuur materiaal, Gerrit Voortman,  

06-20031330, gsvoortman@hetnet.nl 

 

 

Algemene informatie Bestuur, Trainers, Adres 
gegevens, en andere belangrijke contact 
gegevens www.hac63.nl/Contact.php 
Contributie www.hac63.nl/Contributie.php 
Trainingen www.hac63.nl/Trainingstijden.php 

.  

 

 

 

  

. 
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