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Harm Jan Martens GOUD 

bij NK 3000m indoor 

Rob vd Graaf ZILVER bij NK 

3000m indoor masters 

BRONS NK 800m indoor 

masters 

https://i0.wp.com/www.hac63.nl/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Rob.jpg
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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting of 
15% spaarkorting over het gehele assortiment 
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Redactioneel 
 

Bubbels 
 
Na de nieuwjaarsbubbels was er in 
januare weer genoeg te vieren. Vers van 
de pers, dit weekend liepen Harm Jan 
Martens en Rob van de Graaf in de 
prijzen op het NK indoor in Apeldoor. Zie 
de website voor een volledig verslag. 
 
Bruizende ideeen… in Tiendeveen gaat 
een heus hardloop evenement geor- 
ganiseerd worden i.s.m WOC Hac’63.  Op 
9 juni diverse afstanden. Maar ook een 
HALVE marathon. Leuk om er 1 dicht in 
de buurt te lopen. 
 
En het duurt nog even, de 1e wedstrijd 
voor zowel de senioren competitie 
(Hypotheek Hoogeveen) als de junioren 
competitie (Prent Schoonmaak bedrijf) is 
in maart. De La Brochette Coopertest is 
nu ook uitgebreid met een jeugd test (6 
minuten).  
 
De 1e tussenstanden van de beide 
competities staan ook vermeld. Jeroen 
Pieter en Miranda heel erg bedankt dat 
jullie weer een jaar de tussenstanden 
gaan bijhouden! 
 
Ook Alieke was deze maand super snel 
met haar column. Ook jij alvast bedankt 
voor elke maand een leuke bijdrage! 
 
Er is weer iets nieuws geplaatst in de 
verkoophoek. Als er items verkocht zijn, 
laat me dat ook even weten, dan haal ik 
dat er uit. 
Veel leesplezier……………………………… 
 
                                                    Manon Vos 

 
 
KOPY insturen voor 25 februari 2018 
info@hac63.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

mailto:info@hac63.nl
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Voorwoord 
 
 

Het is al weer februari, de tweede maand van 2018. En de maand kon niet beter starten dan met de 
successen van Harm-Jan Martens en Rob van de Graaf. Op het eerste NK van 2018 wist Harm-Jan 
nationaal kampioen te worden op de 3000 meter indoor voor masters 35+ en Rob wist zilver en 
brons te winnen op de 3000 meter en 800 meter voor masters 55+. Komende weken staan nog meer 
NK's op het programma en ik ben zeer benieuwd wat onze leden hier gaan presteren. Het is moeilijk 
om het succesjaar 2017 te evenaren, maar het begin van 2018 is al veel belovend.   

Zoals iedereen wel weet besteed ik best veel tijd aan HAC'63.  Maar naast mij zijn nog meer leden 
die zich met enige regelmaat inzetten voor de club. Niet iedereen is altijd op de voorgrond 
aanwezig, maar achter de schermen gebeurt veel. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het 
voldoening geeft als iets met succes wordt afgerond of als je inzet gewaardeerd word. Het geeft je 
de motivatie om door te gaan en met nieuwe dingen te komen.  

De Wedstrijd Organisatie Commissie denkt er waarschijnlijk precies het zelfde over. Afgelopen jaar 
kwamen zij met een nieuwe wedstrijd, de Bork Stuifzandrun, en ook dit jaar staat er weer een nieuw 
evenement op het programma. Het is de bedoeling dat in Tiendeveen gaat dit jaar een halve 
marathon gelopen gaat worden. Daarnaast starten zij dit jaar ook met de halve coopertest tijdens 
de La Brochette Coopertest. Daarnaast zijn ze ook bezig om een extra onderdeel toe te voegen aan 
Primera de Haan 4 mijlrun.  

Maar zoals ik al heb aangegeven zijn er ook vrijwilligers actief waarvan het werk minder zichtbaar 
is. En ook zij verdienen het om zo nu en dan in de picture te komen. Om te laten zien dat we alle 
inzet waarderen hebben we iedere vrijwilliger uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie. Hier 
ontvingen zij naast een gezellige avond ook een leuk presentje voor al het werk dat zij hebben 
geleverd voor de club. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de nieuwjaarsreceptie goed bezocht 
werd.  

Op de achtergrond zijn we ook al druk bezig om de Algemene Ledenvergadering te organiseren. 
We hopen dat we hier net zoveel leden mogen ontvangen als tijdens de nieuwjaarsreceptie. Er 
staan namelijk weer een aantal belangrijke zaken op de agenda, zoals het kiezen van nieuwe 
bestuursleden en een veranderingen in de statuten van HAC'63. De agenda, notulen, datum en 
locatie van de ledenvergadering  volgen nog. Hou daarom de verschillende informatiekanalen van 
ons in de gaten.  

 

Remco Bos 
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Huh......... waattttttt??..............Nee................ECHT WAAR.............? 

 Ja ja beste sportmensen het is echt waar, vanaf Jui kan HAC 63 ook een Halve Marathon bij hun 

organisatie schrijven, hoe leuk is dat en ook nog eens in de buurt. 

 

Waar: Tiendeveen 

Wanneer:  9 Juni 2018 

Welke afstanden: jeugdloop: 500m, 1km, 2k. 

     senioren:  5km, 10km en halve marathon. 

 

Noteer allen alvast 9 Juni in uw agenda en loop mee op dit prachtige parcours. 

 

Inschrijving opent tzt, wij houden u op de hoogte van alles omtrent deze nieuwe loop van HAC 63. 

 

 

 

Franciska Vredeveld. 

 

 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.10deveen.nl/_/rsrc/1503599587243/config/customLogo.gif?revision%3D5&imgrefurl=http://www.10deveen.nl/&docid=9r9XDrr-wsPYjM&tbnid=dwY0zpWIS4OcwM:&vet=10ahUKEwi6habw74zZAhXDPFAKHawNAVgQMwhqKCMwIw..i&w=300&h=167&hl=nl&bih=548&biw=1356&q=tiendeveen&ved=0ahUKEwi6habw74zZAhXDPFAKHawNAVgQMwhqKCMwIw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s320x320/sh0.08/e35/c0.16.1080.1080/26070480_285463561977989_2345446095196258304_n.jpg&imgrefurl=https://www.pictaram.org/hashtag/nikelunartempo&docid=lm6tvMZIDjryoM&tbnid=nzjHIGNLP-4FvM:&vet=10ahUKEwimxIa474zZAhXOKlAKHW1qDIo4ZBAzCCQoIjAi..i&w=320&h=320&itg=1&hl=nl&bih=548&biw=1356&q=halve marathon&ved=0ahUKEwimxIa474zZAhXOKlAKHW1qDIo4ZBAzCCQoIjAi&iact=mrc&uact=8
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Contributie 2018 
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Loopjes   februari – maart  (www.hardloopkalender.nl ) 

 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

  Februari 

Zon 4 Arnoud Magnin Wintercross Schipborg 4 – 8 km 

Zat 10 3 meren cross Gieten Gieten 4 – 7.8 km 

Zon 11 Schutrups Winter Trail Exloo 4 en 8 mijl  

Zat 17 Aco van Elderen Crossloop Ommen 5 – 10 km 

Zon 18 Mesinge Marathon Roden 17 – 25 – 34 – 42.2 km 

Woe 28 Twee Gemeenten Marathon Gasselte 21.1 – 42.2 km 

  Maart 

Zat 3 Westerwolde Bosloop Sellingen 7 – 10 km. 

Zat 10 PiterRun & piterwalk Lippenhuizen 6 – 10 – 21.1 km 

Zat 10 Sallandtrail Nijverdal 25 – 50 – 75 km 

Zat 10 Lente Bosloop Veenhuizen Veenhuizen 2.5 – 5 – 10 km 

Zat 10 Halve marathon van Haren Haren 5 – 12.3 – 21.1 km 

Dins 13 La Brochette Coopertest Hoogeveen 12 min 

Woe 14 Oude Hemelriek Marathon Gasselte 24 – 42.2 km 

Zat 17 Kroeg tot Kroegloop Ruinerwold 9 km 

Zat 17 Kleine Moere Cross Grolloo 4.4 – 8 km 

Zon 18 Trailrunning Zwolse Bos Heerde Heerde 15 km 

Woe 21 Landgoed Schipborg Marathon Schipborg 42.2 km 

Zat 24 Zuudwoldiger Viaductloop Zuidwolde 2 – 5 mijl 

Zon 25 Rondje Boerpad Ruinerwold 4.2 – 8.4 – 12.7 – 16.9 – 21.1 – 42.2 km 

Zon 25 Ekiden Zwolle Zwolle  

Zon 25 Anner Bos Cross Annen 5 – 10 km 

Vrij 30 Boulevardloop Nieuweroord 5 km 

Zat 31 DrentsFrieze Wold Marahon Diever Diever 5 – 10 – 21.1 km 

 

Wedstrijden 2018 Hac63 - Hoogeveen: 
14 januari   Runnersworld Bentickspark Run 

28 januari  Experticecentrum Plato Ambtenaren Cross 

13 maart  La Brochette Coopertest 

3 april  Primra de Haan 4 Mijlsrun 

15 april  Cascaderun 

30 mei  Simone FM – uursestafette 

9 juni  Tiendeveen 

11 oktober  La Brochette Coopertest  

21 oktober  Bork Stuifzand loop 

27 december  Eindejaarscross - Dedagnakerstmisloop 

http://www.hardloopkalender.nl/
http://www.rabocupassennoorddrenthe.nl/
https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit
http://www.loopcircuit.nl/
http://www.vechtdalcrosscompetitie.nl/
http://www.mensingemarathon.nl/
http://www.dfwrunners.nl/
http://www.westerwoldebosloop.nl/
file:///C:/Users/m.vos/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Clubblad%20november%202017.pdf
http://www.sallandtrail.nl/
http://www.veenhuizenactief.nl/
http://www.halvemarathonvanharen.nl/
http://www.dfwrunners.nl/
file:///C:/Users/m.vos/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Clubblad%20JANUARI%202018.docx
http://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/uitslag/
http://www.buitengewoonbewegen.nl/
http://www.dfwrunners.nl/
http://www.rondjeboerpad.nl/
http://www.ekidenzwolle.nl/
http://hunzerun.nl/
http://www.dieversportief.nl/
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HAC’63 HYPOTHEEKCENTRUM 

HOOGEVEEN COMPETITIE 2018 

 

 2018 Wedstrijd Tijdstip Afstand  

 Januari 

1 14 januari Runnersworld Bentincksparkrun 13.15 uur 5 km 

 Maart 

2 13 maart La Brochette Coopertest  18.00 uur N.v.t. 

3 24 maart Zuudwoldiger Viaductloop 14.30 uur 5 mijl 

4 30 maart Boulevardloop - Nieuweroord 18.00 uur 5 km 

 April 

5 3 april Primera Run - Hoogeveen 19.30 uur 4 mijl 

 Mei 

6 5 mei Lexis Crossloop – Zuidwolde 13.00 uur 5 km 

7 16 mei Erflandenrun  - Hoogeveen 19.15 uur 10 km 

 Juni 

8 6 juni  Speeltuinloop - Hollandscheveld 18.30 uur 10 km 

9 28 juni Wiekloop - De Wijk 19.15 uur 5 km 

 Juli 

10 7 juli  Goudplevierrun - Nieuw Balinge 14.00 uur 10 km 

11 14 juli Singelloop - Hollandscheveld 19.45 uur 5 km 

 Augustus 

12 29 augustus Alkeloop - Kerkenveld 18.30 uur 10 km 

 September 

13 7  september Pesserrun – Pesse 19.00 uur 5 km 

14 15 september Klenckeloop - Oosterhesselen 14.15 uur 10 km 

15 21 september Bork Stuifzandloop 13.00 uur  5 km 

16   Clubkampioenschappen  100 meter 

17  Clubkampioenschappen  3 km 

 Oktober 

18 7 oktober Bikkelloop - Zuidwolde  10 km 

19 11 oktober La Brochette Coopertest 18.00 N.v.t. 

 November 

20 10 november Schoonhovencross - Hollandscheveld 13.20 uur 7.5 km 

 

 Tussenstand  2018:  

Heren Senioren:   Dames Senioren: 
1. Harm Jan Martens 50 (1) 1. Ilona Stille 50 (1) 

2. Dave Hulzebos 45 (1) 2. 0 (0) 

3. Albert Jan de Haan 40 (1) 3.  0  (0) 

4. Evert Jansen 35 (1) 

5. Dennis Jonker 30 (1) 

 

Heren 40+   Dames 40+ 
1. Gerko de Roo 50 (1) 1. Cathy van Es 50 (1) 

2. Kasper van Dijk 45 (1) 2. Heidy Snijders 45 (1) 

3. John van Egten 40 (1) 3. Manon Vos 40 (1) 

4. Wiebe de Jong 35 (1) 4. Evelyn Bouwknecht 35 (1) 

5. Marco Lok 30  (1) 
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Heren 50+   Dames 50+ 
1. Rob vd Graaf 50 (1) 1. Alida Jansma 50 (1) 

2. Jan ten Cate 45 (1) 2. Jozina Ernst 45 (1) 

3.  Klaas Jan de Blecourt 40 (1) 3. Anja Bennink 40  (1) 

 

Heren 60+ 
1. Jan Lip 50 (1)  

2.Arie Prins 45 (1)  

3. Lukas Hulzetop 40 (1) 

4. Wim Smit 35 (1)  

 
 
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 

 

 

 

Jan ten Cate 

Tussenstand Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 

C/D Junioren: 

1e wedstrijd: Benticksparkrun 2,5 km 

 

Jongens:        

Naam:  1e 
wedstr. 

Wouter de Roo 50 

Tim van Es 45 

Ruben Eefting 40 

Marnix Prins 35 

Reinout Venema 30 

  

 

 

 2017 C/D junioren A/B junioren 

Januari 

1 14 januari Runnersworld Bentincksparkrun 
2500m 

Runnersworld Bentincksparkrun 
5000m 

Maart 

2 13 maart La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

3 24 maart Zuudwoldiger Viaductloop 2.5 mijl Zuudwoldiger Viaductloop 2.5 mijl 

April 

4 3 april  Primera 4 mijl Run  

5 9 april  Cascaderun 5 mijl 

Juni 

6 6 juni Speeltuinloop Hollandscheveld 2km Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

7 21 juni Baanloop Ommen 100 en 200 m Baanloop Ommen 1500 m 

Juli 

8 14 juli Singelloop Hollandscheveld 2,5 km Singelloop Hollandscheveld 5 km 

Augustus 

9 30 aug. Alkeloop Alteveer Alkeloop Alteveer 

September 

10 15 sept.  Klenckeloop Oosterhesselen 

11 24 sept. Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen 

Oktober 

12 1 oktober Bikkelloop Zuidwolde Bikkelloop Zuidwolde 

13 11 oktober La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

14 21 oktober Bork Stuifzandrun 2.5 km Bork Stuifzandrun 5 km 

November 

15 4 nov. Lemelerbergloop Lemerlerbergloop 

16 11 nov. Schoonhovencross Schoonhovencross 

December 

17 23 dec. Dorpsloop De Krim Dorpsloop de Krim 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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Meisjes:  

Naam:  1e 
wedstr. 

Sharon 
Steenbergen 

50 

Milou Karssies 45 

Lisanne Venema 40 

Kate de Jonge 35 

Hanne Been 30 

  

 

A/B Junioren:  

1e wedstrijd: Benticksparkrun 5 km 

 

Jongens:   

Naam: 1e 
wedstr. 

Ephrem Been 50 

Nick Kerkhof 45 

  

 

Meisjes: 

Naam: 1e 
Wedstr. 

Robin Prent 50 

Joyce Kats 45 

  

Miranda Karssies 

Reglementen Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie  

 De competitie wordt per kalender jaar gehouden en omvat voor de C/D junioren 13  en voor de 

A/B junioren  17 wedstrijden over diverse afstanden. Hierbij wordt voor een combinatie 

gekozen van baannummers, variërend van sprint tot 5 km, wegwedstrijden tot maximaal 5 mijl 

en cross wedstrijden van maximaal 7,5 km.  

 De competitie is alleen toegankelijk voor leden van de club. 

 De competitie is alleen voor junioren. 

 De leeftijd bij deelname aan de eerste wedstrijd van de competitie is bepalend voor de 

categorie waarin men dat gehele jaar meedoet. 

 Sommige wedstrijden vallen qua leeftijd niet samen met C/D en A/B junioren en hier wordt dan 

de leeftijd die bij de desbetreffende wedstrijd wordt gehanteerd geldend. Loop je toch een 

langere afstand dan die bij je leeftijd hoort, kunnen er geen punten worden verdiend.  

 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 en vervolgens iedere plaats 1 punt minder dan de vorige.  

 De C/D junioren moeten aan minimaal 8 wedstrijden meedoen om mee te tellen, maar de beste 

10 resultaten tellen mee voor de eindstand. 

 De A/B junioren moeten aan minimaal 10 wedstrijden meedoen om mee te tellen, maar de beste 

12 resultaten tellen mee voor de eindstand. 

 Vervalt er een wedstrijd om wat voor reden ook, dan word het aantal tellende wedstrijden 

hiermee verminderd.  
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 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 wel herzien. Deelnemers wordt verzocht te controleren of ze inderdaad in 

de uitslag zijn verwerkt.  

 Leden die pas op de 3 laatste wedstrijden voor het eerst meedoen worden niet meer 

opgenomen in het klassement. Dit om competitievervalsing te voorkomen op een moment dat 

de beslissingen vallen.  

 Voor de meest aansprekende Prestatie(`s), Inzet, Trouw van de atleet of atlete, is nog een 

mooie extra prijs te verdienen. (zeg maar de PIT prijs)  

 Alle prijzen zullen door de sponsor uitgereikt worden tijdens nieuwjaarsreceptie. 
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Jarig in  februari 

Dag Naam Leeftijd  Dag Naam Leeftijd 

03-feb Hogenkamp, Julian 13  18-feb Snoeken, Lieke 8 

05-feb Gruppen, Henk 64  19-feb Engels, Luuk 11 

05-feb Helder, Danique 10  22-feb Luten - van Overbeeke, Truus 65 

07-feb Hofstee-Bijker, Renate 46  22-feb Kleine, Roel 52 

07-feb Timmerman, Gerard 57  26-feb Mulder, Jesper 15 

09-feb Reinink, John 58  27-feb Wuffing Bosma, Famke 14 

11-feb Hooge, Geert 64  27-feb Vondeling, Patrick 22 

12-feb Eefting, Ruben 11  27-feb Balanan, Eren 35 

13-feb Roo-Everts, Ina de 53  28-feb Corba, Jerome 40 

16-feb Blokzijl, Finn 10  28-feb Bonimbie, Lotte 14 

17-feb Boer, Roland de 50  28-feb Oosterveen, Henk 55 

18-feb Thalen- Huisman, Josien 58  29 feb Piekaar, Gijs 10 

       

       

Jarig in  maart 

Dag Naam Leeftijd  Dag Naam Leeftijd 

03-mrt Es, Tim van 14  22-mrt Otten, Silke 11 

04-mrt Bel, Joost 11  23-mrt Hof, Hinko van den 32 

04-mrt Drent, Roosmarijn 17  23-mrt Smit, Kees 45 

06-mrt Meems, Marleen 52  23-mrt Knol, Fernand 49 

08-mrt Baburek, Vera 8  24-mrt Voortman, Gerrit 55 

09-mrt Lucas, Denice 17  27-mrt Lovers, Sven 20 

09-mrt Booijink, Marian 53  27-mrt Vredeveld, Danique 11 

11-mrt Steenbergen, Trijnie 48  27-mrt Seubers, Jorian 22 

11-mrt Heijnen, Jannes 67  29-mrt Martens, Henri 35 

12-mrt Mager, Erik 41  29-mrt Meulen, Diederik van der 49 

14-mrt Karssies, Milou 12  29-mrt Jonge, Wiebe de 50 

15-mrt Lok, Marco 41  29-mrt Vos, Alice 52 

15-mrt Bartelds, Daan 13  30-mrt Groote, Gea de 57 

16-mrt Groot, Marjan de 47  31-mrt Dijk, Amy van 10 

17-mrt Stille, Ilona 32  31-mrt Wolting, Myrthe 10 

22-mrt Jansma, Alida 54     

       

       

       
 
 

Leden Mutaties 

Aanmeldingen per 1-1-2018 Afmeldingen  (worden 1x per 
 
Tijn Otten 

 kwartaal gepubliceerd) 

Gea Drenth   
Vera Baburek   
Ferry Ernst   
Timo van Hautum   
René van der Veer   
Wijzigingen   
   

Marith Guichelaar 
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 De kunst van het herkennen van geluk 

Zo in de maand na ‘Blue Monday’ (meest depressieve dag 

van het jaar; het is nog donker, winter, feestdagen zijn 

voorbij, motivatie voor goede voornemens afneemt etc.) 

is het tijd om het over geluk te hebben. Geluk. Een mooi 

woord: gemakkelijk, kort, klinkt lekker, kunt er mensen 

mee pesten (geluksvogel; hij/zij wint altijd). Echter, als je 

even googlet naar definities dan is het wat minder 

gemakkelijk. Er bestaat een hele lijst met definities. Ik heb 

de encyclo.nl gebruikt. Om er enkelen te noemen; ‘geluk 

is de situatie waarin onze diepste behoeften zijn 

verwezenlijkt’, ‘geluk is de toestand van volkomen 

tevredenheid’, ‘geluk is fortuin’. Deze definities klinken 

behoorlijk heftig. ‘Geluk is de toestand van volkomen 

tevredenheid’, nou ik kan jullie vertellen; soms prijs ik 

mezelf super gelukkig dat het stoplicht op groen staat en 

ik niet hoef te stoppen. Maar om dat nou direct een 

toestand van volkomen tevredenheid te noemen… 

Volkomen tevreden zie ik meer in een ‘POEF-direct-thuis’-

momentje. Alhoewel als je direct thuis bent, dan heb je 

wel weer andere dingen om te wensen en dus is die 

volkomen tevredenheid wel een beetje ver te zoeken. Dan 

is er ook nog een definitie van geluk die naar mijn idee 

geldt voor meer situaties: ‘geluk is een gunstig toeval’. Al 

zit er in deze uitleg weer een ander addertje onder het 

gras, want wat is dan precies gunstig? Wat gunstig is voor 

de een is minder gunstig voor de ander. Neem 

bijvoorbeeld een eigendoelpunt bij voetbal. Dat is 

gelukkig voor de ene partij en ongelukkig voor de ander. 

Of, om wat meer bij het hardlopen te blijven, Usain Bolt 

die (op zijn zachtst gezegd) een niet zo’n gelukkig laatste 

WK heeft gekend. Maar doordat hij viel, kwam er iemand 

op het podium (ik zou niet weten wie) die het niet had 

verwacht maar die zich hier waarschijnlijk super gelukkig 

heeft geprezen.  

Dan zijn er ook nog mensen die zeggen dat geluk niet 

bestaat. Tenminste de langdurende versie ervan. Wat wel 

bestaat zijn momenten en korte periodes van opperste 

tevredenheid waarbij tegenslag en lijden afwezig zijn.  Dit 

brengt me tot de laatste definitie die ik ga noemen: ‘geluk 

(of gelukkig zijn) kan gedefinieerd worden als het 

 

N (of gelukkig zijn) kan gedefinieerd worden als het 

tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. 

Hierbij kunnen er diverse positieve emoties aanwezig zijn, 

zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en 

vrolijkheid’. Het mooie aan deze definitie vind ik dat er 

staat dat er diverse positieve emoties aanwezig kúnnen 

zijn. Dat betekent niet dat die altijd aanwezig móeten zijn. 

Die emoties die komen namelijk voort uit jezelf, die moet 

je zelf toelaten. Terug naar dat stoplicht; soms kom je bij 

een stoplicht en staat het al op groen en fiets je door 

zonder het door te hebben dat je eigenlijk geluk hebt dat 

hij op groen staat. Kom je dan vervolgens een stoplicht 

verder en staat die op rood dan ervaar je wel ineens het  

ongeluksgevoel, iedereen kent dat wel: ‘ik heb ook altijd 

pech!’. Leuke toevalligheid, iedereen heeft áltijd pech. 

Terwijl, volgens mij komt dat omdat we ons eigen geluk 

niet zien. In dit voorbeeldje heb je een keer direct groen 

en een keer rood gehad, je kon dus een keer gewoon 

doorrijden en een keer niet. Dat ‘niet- doorrijden’ wordt 

wel als ongelukkig ervaren terwijl het ‘wel-doorrijden’ 

niet als gelukkig wordt ervaren. Terwijl eigenlijk is dat gek 

want als je rood hebt kun je het als pech ervaren maar 

ook als geluk als hij snel op groen springt. Soms lijkt dat 

lang te duren maar als je je bedenkt dat het altijd nóg 

langer had kunnen duren… Dan ben je toch weer blij. 

Hetzelfde geldt als met lopen of fietsen door de regen. Je 

kunt lekker chagrijnig gaan doen maar je kunt je ook 

gelukkig prijzen dat het niet zo hard waait, dat je niet zo 

ver hoeft, of dat het nog harder had kunnen regenen, dat 

het nog harder had kunnen waaien en dat je nog verder 

had gemoeten. Soms moet je het dus even willen zien. 

Stiekem voel ik mezelf altijd gelukkig als ik richting een 

rood stoplicht fiets, ik even stop met trappen, goed 

rondkijk, zie dat er niemand mijn kant op gaat en ik dan 

door rood kan fietsen (door de regen of tegen de wind 

in). Heerlijk, een mini geluksmomentje om dat je toch een 

paar seconden hebt gewonnen en niet echt stilstaat en 

weer moet opstarten van 0km/u. Je moet het alleen even 

willen zien.  

Het ligt een beetje aan de dag maar op de meeste dagen 

probeer ik de geluksmomentjes wel te willen zien, ik 

beheers de kunst dus aardig. Jullie zouden het moeten 

oefenen want het maakt de wereld een stukje mooier. 
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Sfeerverslag Abdijcross-Kerkrade-weekend samen met Mila Fryslân 
 

Zaterdag 20 januari was het dan zover: het Abdijcross-Kerkrade-weekend ging beginnen!! Ik had er 

al weken zin in en nu was het dan zover! 

Na een lange en krappe (de kofferbak van een Capture valt tegen ) rit van ongeveer 3 uur waren 

we er. We zouden deze nacht overnachten in het scouting gebouw St. Willibrord. Nadat we onze 

spullen hadden uitgepakt, gingen we samen met Mila Fryslân het parcours verkennen. 

Het was wel te merken dat we in het zuiden waren, want het was erg steil. Ook was het erg 

modderig, dus wel iets om zondag rekening mee te houden. Terug bij het scoutinggebouw gingen 

we douchen. Mila Fryslân hadden een pannenkoekenbuffet geregeld en dat smaakte erg lekker. 

Later die avond kwamen de laatste atleten van het team uit Fryslân nog. Het was 9 uur, dus tijd om 

naar bed te gaan, want morgen moesten we goed presteren. Tegen 23.00 kwamen de oudere 

jongens de slaapkamer ingelopen. Toen was er wel veel rumoer,  maar dat was al gauw weer weg. 

De volgende ochtend was het dan zover. Vandaag zouden Nick, Tim, Jan en ik namens HAC’63 

lopen bij de Abdijcross. We aten een goed ontbijt en gingen richting het parcours. Eerst haalden we 

onze startnummers op en Nick kocht nog nieuwe schoenen. Toen waren Tim en ik aan de beurt om 

te starten. Snel nog even de spullen aan Nick en Jan geven en knallen! 

PAF!! Daar was het startschot van de 2900 meter. We startten allebei erg goed. Na de tweede 

baanronde  gingen we grotere ronden maken. Dit was het zwaarste stuk, maar tegelijk het 

beslissende deel van de wedstrijd. Tim werd 16e en ik werd 10e. 

Toen  was het de beurt aan Nick, om de 4600 meter af teleggen. Na een goede start  ging hij er 

vandoor. Dit resulteerde in een mooie 38e plaats. 

Als laatst moest trainer Jan 7400 meter afleggen. Jan startte goed, wist dit vol te houden en werd 

eerste bij de master mannen 55! 

Het was een geweldig weekend en dit is ook zeker voor een herhaling vatbaar! Zelf heb ik nu wat 

beter kennis gemaakt met Mila Fryslân en heb ik weer wat dingen geleerd. Het was een leuk 

weekend en hopelijk kunnen we vaker dit soort dingen doen met Mila Fryslân! 

 

Geschreven door: Wouter de Roo 
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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 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). 

  

mailto:hactueel@hac63.nl
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Te koop aangeboden: 
Hardloopschoenen Asics junior. Maat 36. 

 Ivm groeispurt maar een paar keer op getraind.  

Vraagprijs €25,- 

 

Spikes Brooks maat 38. 

Ivm stoppen met atletiek. Ook zgan. 

Nieuwprijs €69,95. Vraagprijs €45,- 

 

Lianda Barelds  0627112928 

 

 

 

 

 

 

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 40.5 (40 euro) Nauwelijks gedragen en nieuw gekocht 

Groet Ingeborg  06-12285201  ingeborgluttik@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

          

 

 

 

       

mailto:ingeborgluttik@hotmail.com
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Contact vragen en opmerkingen voor de 

redactie: Redactie HACtueel, Postbus 2046, 

7900 BA Hoogeveen, 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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