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Redactioneel 
 
 
NIEUWE PRIVACY WET 
 
 
 
Ja. En daar is die dan: het nieuwe 
(uitgeklede) clubblad. Volgens de nieuwe 
privacy wet mogen alleen foto’s en 
namen met persoonsgegevens in het 
clubblad gepubliceerd worden, als de 
leden daar expliciet toestemming hebben 
gegeven. Dat betekent dat 2 rubrieken er 
niet meer in komen te staan: 
 

- Verjaardagen leden. 
- Mutaties (aanmeldingen, af-

meldingen etc.) 
 
Wat nog wel mag, is de tussenstanden 
van de competities en uitslagen van 
wedstrijden, omdat dat specifieke 
clubgerelateerde activiteiten zijn. 
 
Er zijn veel PR-en gehaald bij de laatste 
wedstrijd in Groningen, daardoor konden 
er veel punten worden behaald. Ook in de 
senioren competitie zijn er aardig wat 
verschuivingen. De junioren hadden geen 
competite wedstrijden afgelopen maand. 
 
Vanuit het bestuur het bericht over de 
nieuwe wet Privacy. Jacqueline ten 
Brummelhuis neemt afscheid van het 
bestuur, maar zal nog wel in de WOC 
actief blijven.   
Wie zou het leuk vinden om het stokje  in 
het bestuur van haar over te nemen? 
 
Veel leesplezier……………………………… 
 
                                                    Manon Vos 

 
 
KOPY insturen voor 25 juni  2018 
hactueel@hac63.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

mailto:hactueel@hac63.nl
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Voorwoord 
 
Beste leden, medeatleten, 

Het lijkt wel midden in de zomer, ik moet achter mijn PC kruipen om het voorwoord te schrijven, 
maar als het mooi weer is stel je dat altijd lang uit, het is buiten nog zo lekker. Maar goed, de plicht 
roept.  
 
Met het mooie weer is het meedoen aan wedstrijden soms erg lekker en voor sommigen te warm, 
maar er wordt wat af gesport! In Mei is de Mila groep naar Utrecht geweest voor een track meeting, 
menig clubrecord is daar gesneuveld, heel mooi. 
En dan de Riesenbecker Sixdays (6 dagen achtereen hardlopen met een totaal van 140 km), onze 
club Hollanders heeft laten zien dat ook wij de Duitse Heuvelen kunnen bedwingen. Wederom veel 
genieten voor de deelnemers die onder relatief warme omstandigheden hun ding deden. 
Lokaal zijn er momenteel veel wedstrijden en iedereen die daar schik in heeft neemt deel aan één of 
andere wedstrijd, om het meedoen of om te winnen, het maakt niet uit zolang je maar lekker buiten 
bezig bent en je lijf uitdaagt. Want dat is toch het doel van sport, je lijf uitdagen, ieder op zijn of haar 
eigen niveau en zodoende zorgen dat je gezond blijft.  
 
Over het lijf gesproken, soms kan het gebeuren dat je het lijf net iets te veel uitdaagt met een 
blessure tot gevolg. We kregen bij het bestuur te horen dat het erg lastig was om snel iets te vinden 
in het Activum om te koelen bij een blessure. Dat is niet wenselijk. Er is dus nu in de HAC-berging 
Koude spray bussen beschikbaar (ook mobiel erg handig) en er is een koelkastje voor coldpacks + 
Coldpacks aangeschaft. Dus nu niet lang meer zoeken maar direct koelen in geval van een 
blessure. 
Bij “grotere” incidenten is er in het Activum op de openingstijden altijd een beheerder aanwezig die 
toegang heeft tot de EHBO. De AED hangt buiten naast de deur naar de kleedkamers, dus liever 
niet gebruiken, maar als het nodig mocht zijn……… 
 
Is nu het moment gekomen om afscheid van jullie te nemen als bestuurslid. Bij aantreding had ik 
aangegeven 1 termijn zitting te nemen, maar met alle perikelen rond de HAC verhuizing, activum, 
wedstrijd secretariaat etc. was ik eigenlijk van plan nog een termijn er aan vast te plakken om het 
mooi af te ronden. Door terugloop in diverse commissies en de ondersteuning geven die er overal 
nodig was, werd mijn bordje iets te vol. Vandaar mijn beslissing te stoppen met de bestuursfunctie. 
Gelukkig pakt Erik Reumer (zie clubblad mei) de bouw van het wedstrijdsecretariaat op (met Riette) 
en de elektronische tijdwaarneming + geluid. Mijn lopende taken en afspreken rond ik af en ik blijf 
actief als vrijwilliger in het WOC loop. Waar mogelijk blijf ik het bestuur ondersteunen, ik heb zelf 
ervaren hoe moeilijk het soms is ergens mensen voor te krijgen en ik wil graag dat de huidige 
bestuurs groep nog even blijft zitten. Als je als lezer denkt, ach ik kan wel een paar uurtjes inzetten 
voor de club? Heel graag, o.a. de PR-commissie en de sponsor commissie zoeken nieuwe hoofdjes 
en handjes. 
Ik blijf aanspreekbaar op de baan als link tussen sporter en bestuur, de lijntjes zijn heel kort, dus als 
er iets is? Laat het mij weten.  
 
Rest mij nu het huidige bestuur te bedanken voor de mooie open en eerlijke samenwerking en veel 
succes te wensen voor de toekomst. En lieve mensen, wie wil het bestuurs-stokje van mij 
overnemen…….? 
 
 
 
Veel plezier bij het lezen van dit clubblad, 

Jacqueline ten Brummelhuis 
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Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van HAC’63, gevestigd te Hoogeveen, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40045843, hierna te 
noemen: `de Vereniging`. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat 
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit 
statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten 
u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan 
gerust per e-mail aan: privacy@hac63.nl. 

Toepassing privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is geldig voor iedereen die persoonsgegevens achterlaat bij de 
Vereniging. Deze verklaring is dus niet alleen toepassing op de leden van de Vereniging, 
maar ook voor vrijwilligers, deelnemers en andere personen die om welke reden dan ook 
persoonsgegevens achterlaten bij de Vereniging. 

Verzamelde persoonsgegevens 
Om lid te zijn of worden van de Vereniging, heeft de Vereniging gegevens van u nodig. Ook voor 
wedstrijden en andere evenementen die de Vereniging organiseert verzamelt de Vereniging 
persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u bij: Persoonsgegevens. 

Vrijwilligers 
De Vereniging draait op vrijwilligerswerk, dit betekent ook dat er veel contact is tussen de 
Vereniging en de leden van de vereniging enerzijds en de vrijwilligers anderzijds. Het is in het 
belang van de vereniging dat dit contact zo soepel mogelijk verloopt. Daarom is er voor vrijwilligers 
een aanvullende privacyverklaring. Meer informatie hierover vindt u bij: privacyverklaring 
vrijwilligers. 

Prestaties 
De Vereniging houdt om diverse redenen de prestaties van de leden bij. Hierbij worden verzamelde 
persoonsgegevens gekoppeld aan prestaties van een individuele lid van de vereniging of 
deelnemer van een door de vereniging georganiseerde activiteit. Sommige van deze gegevens 
worden publiekelijk gedeeld. Meer informatie hierover vindt u bij: uitslagenverwerking, records en 
talentontwikkeling 

Statistieken 
De Vereniging kan uw gegevens gebruiken voor het maken van statistieken. Uw gegevens kunnen 
via de statistieken publiekelijk gedeeld worden maar zijn wel geanonimiseerd. Uit de statistieken is 
niet op te maken wat uw persoonsgegevens zijn. De statistieken worden alleen ten behoeve van de 
Vereniging opgemaakt en zullen niet voor externe commerciële doeleinden worden gebruikt. Denk 
hier bijvoorbeeld aan het bijhouden van het aantal mannen en vrouwen binnen de Vereniging. Deze 
statistieken kunnen helpen het beleid van de Vereniging beter vorm te geven of een ontwikkeling 
binnen de Vereniging te volgen. Ook digitaal houdt de Vereniging statistieken bij. De Vereniging 
houdt bij hoeveel bezoekers de website trekt en hoe vaak een bericht op de website of op sociaal 
media is gelezen. Deze statistieken zijn voor intern gebruik en niet herleidbaar naar een individu. 

Verslagen en beeldmateriaal 
De Vereniging acht het nodig om zich zelf in de kijker te zetten. Daarvoor heeft de vereniging een 
aantal middelen, hieronder vallen ook verslagen en beeldmateriaal. Ieder lid van de Vereniging en 
iedere deelnemer van een door de vereniging georganiseerde activiteit heeft kans om in de 
verslaggeving opgenomen te worden of te worden vastgelegd op beeld.  Meer informatie hierover 
vindt u bij: verslagen en beeldmateriaal  

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit 

http://www.hac63.nl/persoonsgegevens/
http://www.hac63.nl/privacyverklaring-vrijwilligers/
http://www.hac63.nl/privacyverklaring-vrijwilligers/
http://www.hac63.nl/uitslagenverwerking-records-en-talentontwikkeling/
http://www.hac63.nl/uitslagenverwerking-records-en-talentontwikkeling/
http://www.hac63.nl/verslagen_en_beeldmateriaal/
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noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de 
Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Meer 
informatie hierover vindt u bij: Delen van persoonsgegevens met Derden. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de 
Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is 
deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. 
U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd 
worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de 
betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Indien u wenst dat gegevens van u 
verwijderd worden die noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap, zal de vereniging uw lidmaatschap 
beëindigen. 

Beveiliging persoonsgegevens 
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens 
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Minderjarigen 
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw 
ouder of voogd te overleggen. 

Links naar andere websites 
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van 
toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid 
hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende 
privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid 
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de 
websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de 
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke 
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 

Vragen 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken 
tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het 
bestuur via  privacy@hac63.nl 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Laatst aangepast op: 19-05-2018 

http://www.hac63.nl/delen-van-persoonsgegevens-met-derden/
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Contributie verhoging 

Beste mede-atleten,  

Als u bij de Algemene ledenvergadering aanwezig bent geweest bent u al op de hoogte, maar voor 

degene die daar niet bij waren wil ik u allen laten weten dat wij een contributieverhoging gaan 

doorvoeren. 

Ruim 10 jaar (of meer) hebben wij geen contributie verhoging gehad. De verenigingskosten zijn 

echter toegenomen en verleden jaar kwamen wij op een negatief resultaat. In stemming met alle 

aanwezige leden op de Algemene ledenvergadering is besloten voorlopig over te gaan naar een 

verhoging van € 0,50 per maand/lid. Dit gaat in in kwartaal 3 van dit jaar. 

Mocht deze stijging te weinig blijken te zijn om de kosten te dekken, dan zal in de ledenvergadering 

in febr./maart 2019 waarschijnlijk wederom een verhoging worden voorgesteld. Dit klinkt misschien 

allemaal wat zwaar, maar ik kan u verzekeren dat de contributies bij HAC’63 de laagste zijn van alle 

noordelijke atletiekverenigingen en waarschijnlijk ook lager dan bij veel andere sporten.  

Indien je merkt dat je meer dan € 0,50 bent gaan betalen dan kan dat komen omdat je bijvoorbeeld 

van pupil naar de junioren bent gegaan of van junior C naar B of van Junior naar senior. In dan geval 

stijgen de afdraagkosten naar de Atletiekunie en de contributie naar HAC’63. De verhoging zal dan 

iets hoger uitvallen.  

Het aangepaste contributie overzicht zal per 1 juli 2018 op de site worden geplaats. 

Zit je na het lezen van bovenstaande nog met vragen? Neem dan even contact op met 1 van de 

bestuursleden zij kunnen je ongetwijfeld antwoordt geven. 

Hartelijke groet, 

bestuur HAC’63 
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Oproep 

 

Ik ben op zoek naar leuke atletiek  gerelateerde foto’s, die ik op de voorpagina kan plaatsen. 

Zomaar een foto waar mensen opstaan, kan niet meer i.v.m. de nieuwe privacy wet. En om nu eerst 

(schriftelijk) toestemming te vragen, dat is mij te veel werk. 

Maar er zijn vast leuke invalshoeken op het onderwerp atletiek om de voorpagina op te fleuren. Wie 

een leuke foto heeft, kan deze opsturen naar hactueel@hac63.nl  

Uiteraard zal ik je naam erbij vermelden (hoeft niet, geef het dan even aan). 

Manon 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/styles/categorie_tegels/public/userfiles/thema/accommodatiezaken/Blokje%20Accommodatiecommissie-goed.jpg?itok%3DQ8I3KDft&imgrefurl=https://www.atletiekunie.nl/&docid=tsMkNdNSnSLdhM&tbnid=ZHX6Lubq1hOvoM:&vet=10ahUKEwig0ZeDka7bAhWNDuwKHdtmDvwQMwheKBYwFg..i&w=289&h=289&bih=467&biw=1158&q=hac63 shirt&ved=0ahUKEwig0ZeDka7bAhWNDuwKHdtmDvwQMwheKBYwFg&iact=mrc&uact=8
mailto:hactueel@hac63.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/1c/61/e1/1c61e1309eb30a94b05c46a9bd466aac.jpg&imgrefurl=https://nl.pinterest.com/pin/403846291564744207/&docid=yoqZewwBBX1bjM&tbnid=0VQ5tWqRD_2MjM:&vet=10ahUKEwifzZ3QkK7bAhWR16QKHRcoBVwQMwhIKBMwEw..i&w=715&h=408&itg=1&bih=467&biw=1158&q=atletiek komisch&ved=0ahUKEwifzZ3QkK7bAhWR16QKHRcoBVwQMwhIKBMwEw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.gach.nl/uploads/blog/2062_foto-siebe-blog-2015-01-2z0b6248_large.jpg&imgrefurl=http://www.gach.nl/blog/veranderingsvoornemens/&docid=vywYJx7XYLzYYM&tbnid=5_atqnlC3LHurM:&vet=10ahUKEwifzZ3QkK7bAhWR16QKHRcoBVwQMwiAAShBMEE..i&w=640&h=349&bih=467&biw=1158&q=atletiek komisch&ved=0ahUKEwifzZ3QkK7bAhWR16QKHRcoBVwQMwiAAShBMEE&iact=mrc&uact=8
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Franciska Vredeveld. 
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Loopjes  juni - juli  (www.hardloopkalender.nl ) 

 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

  Juni  

Zat 2 
1e Hoeve aan den Wegloop Oude 

Willem 2018 
Westerveld 6 – 8 – 10 km – 10 EM – Halve Marathon 

Zon 3 Mooi Ruinen Run Ruinen 5 – 10 km 

Woe 6 
32e Prestatiewedstrjidloop 

speeltuinver Hollandscheveld 
Hollandscheveld 5 km 

Zat 9 10-Venenloop Tiendeveen 5 – 10 – 21.1 km 

Zat 16 Wiezoloop  Wierden 5 – 10 km 

Zat 16 Rundeloop Zwartemeer 5 – 10 km 

Woe 20 Munnikenslagloop Rouveen 5 – 10 km 

Dond 21 Baanloop Ommen Ommen  

Zat 23 9e editie TT run Assen 4.4 – 8.8 – 13.2 km 

Zat 23 Schutrups Midzomer Loop Odoorn 5 – 10 km 

Zon 24 Dom Verdan Loop Reutum 5 – 10 – 21.1 km. 

Zat 30 Vechtdaltrail Ommen 20 – 35 – 50 km 

     

  Juli 

Dins 3 1e Brinkloop Diever Diever 2.5 – 5 – 10 km 

Woe 4 MijnFysio Klepperstadloop Hardenberg 5 – 10 km 

Do  5 Wiekloop De Wijk 5 – 10 km 

Vrij 6 LadiesnghtrunEmmen Emmen 7 km 

Vrij 6 Zwartewaterlandloop Zwartsluis 12.2 km 

Zat 7 Goudplevierrun  6 – 10 km 

Zat 7 Berenkuil Omloop Grollo Grollo 6.4 – 10 km  

Dins 10 2e Brinkloop Diever Diever 2.5 – 5 – 10 km 

Zat 14 Halve Marathon Bovensmilde Bovensmilde 6 – 10 – 21.1 km 

Zat 14 Singelloop Hollandscheveld Hollandscheveld 5 – 10 km 

Dins 17 3e Brinkloop Diever Diever 2.5 – 5 – 10 km 

Zat  21 Midzomeravondmarathon Diever Diever 10 – 20 – 30 – 42.2 km 

Zon 22 Oostermoerrun Gasseltenijveen 5 – 10 km 

Dins 24 4e Brinkloop Diever Diever 2.5 – 5 – 10 km 

Zat 28 
2e Hoeve aan den Wegloop Oude 

Willem 2018 
Oude Willem 6 – 8 – 10 – 10EM -21.1 km 

Zon  29 Twee Verenloop – halve marathon Zwolle 20 km – 21.1km 

Dins 31 5e Brinkloop Diever Diever 2.5 – 5 – 10 km 

     

http://www.hardloopkalender.nl/
http://www.svfriesland.nl/
http://www.svfriesland.nl/
http://www.loopgroepruinen.nl/
https://www.facebook.com/people/Speeltuinloop-Hollandscheveld/100010435682136
https://www.facebook.com/people/Speeltuinloop-Hollandscheveld/100010435682136
http://www.hac63.nl/
http://www.wiezoloop.nl/
https://eventkit.mylaps.com/nl/event/682
http://www.munnikenslagloop.nl/
https://www.tt-run.nl/
https://www.domverdan.nl/
http://www.vechtdaltrail.nl/
http://www.dieversportief.nl/
http://www.spurt88.nl/wed/klepperstadloop/
http://www.ladiesnightrunemmen.nl/
http://www.omloopgrolloo.nl/
http://www.dieversportief.nl/
http://www.svfriesland.nl/
http://www.dieversportief.nl/
http://www.dieversportief.nl/
http://www.oostermoerfeest.nl/
http://www.dieversportief.nl/
http://www.svfriesland.nl/
http://www.svfriesland.nl/
http://www.dieversportief.nl/
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Wedstrijden 2018 Hac63 - Hoogeveen: 

9 juni   10Venenloop – Tiendeveen 

22 september  Clubkamioenschappen 

11 oktober  La Brochette Coopertest  

21 oktober  Bork Stuifzand loop 

27 december  Eindejaarscross - Dedagnakerstmisloop 

 

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  19.30 uur N.v.t. 

3 24 maart Zuudwoldiger Viaductloop 14.30 uur 5 mijl 

 April 

4 3 april Primera Run - Hoogeveen 19.30 uur 4 mijl 

5 6 april Boulevardloop - Nieuweroord 18.00 uur 5 km 

 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 5 km 

9 9 juni 10-Venenloop 13.00 21.1 km 

 Juli 

9 5 juli Wiekloop - De Wijk 19.15 uur 5 km 

10 7 juli  Goudplevierrun - Nieuw Balinge 14.00 uur 10 km 

11 14 juli Singelloop - Hollandscheveld 19.45 uur 10 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 22 september Clubkampioenschappen n.t.b. 100 meter 

16 22 september Clubkampioenschappen n.t.b. 3 km 

 Oktober 

17 7 oktober Bikkelloop – Zuidwolde  10 km 

18 11 oktober La Brochette Coopertest 19.00 N.v.t. 

19 21 oktober Bork Stuifzandrun – Stuifzand 14.10 uur  5 km 

 November 

20 10 november Schoonhovencross - Hollandscheveld 13.20 uur 7.5 km 

* Controleer zelf altijd het tijdstip van het evenement, dit kan afwijken van dit schema 

 
Atleten dienen zelf na afloop te controleren of de ze in de uitslagen van de wedstrijd zijn 

opgenomen en dus ook in de tussenstand van de competitie. Mocht dat laatste niet het geval zijn, 

dan graag een mailtje naar competitie@hac63.nl , dan kan de tussenstand worden aangepast. 

 

mailto:competitie@hac63.nl
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Tussenstand  tm mei 2018:  

 

Heren Senioren:   Dames Senioren: 
1. Evert Jansen 200 (6 / 8) 1. Ilona Stille 145 (3 / 8) 

2. Albert Jan de Haan 193 (5 / 8) 2. Marjolein Lok   95 (2 / 8) 

3. Jeroen Corba 132 (4 / 8) 3. Sabine Nijstad   90  (2 / 8) 

4. Dave Hulzebos 120 (3 / 8) 4. Eline Glas   50 (1 / 8) 

5. J. Thalen 104 (3 / 8) 5. Manon Jansma   45 (1 / 8) 

 

Heren 40+   Dames 40+ 
1. Jannes Dolfing 240 (5 / 8) 1. Evelyn Bouwknecht 250 (6 / 8) 

2. Bert Karssies 175 (4 / 8) 2. Cathy van Es 240 (5 / 8) 

3. Gerko de Roo 145  (4 / 8) 3. Manon Vos 220 (5 / 8) 

4. Nico de Jong 110 (3 / 8) 4. Claudia van Tellingen   90 (2 / 8) 

5. Marco Lok 110  (3 / 8) 5. Antien vd Vegt   50 (1 / 8) 

 

Heren 50+   Dames 50+ 
1. Horst vd Berg 100 (2 / 8) 1. Marian Booijink 260 (6 / 8) 

2. Rob vd Graaf 50 (1 / 8) 2. Anja Bennink 175 (4 / 8) 

3. Lambert Veldman 50 (1 / 8) 3. Alida Jansma 170  (4 / 8) 

4. Jan ten Cate 45 (1 / 8) 4. Truus Luten 145 (3 / 8) 

5. Roel Kleine 45 (1 / 8) 5. Jozina Ernst 145  (4 / 8) 

 

Heren 60+ 
1. Koos Kip 205 (5 / 8)  

2. Jan Lip 190 (4 / 8)  

3. Arie Prins 190 (4 / 8) 

4.W. Smit 130 (4 / 8) 

5. Lukas Hulzetop 120 (3 / 8) 

 
Jeroen-Pieter van der Vliet  competitie@hac63.nl  

mailto:competitie@hac63.nl
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Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 

 

 

 

Jan ten Cate 

  

 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 15april  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 22 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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Tussenstand Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 

C/D Junioren: 
1e wedstrijd: Benticksparkrun 2,5 km 

2e wedstrijd: La Brochette Coopertest  

3e wedstrijd: Viaductenloop Zuidwolde 2,5 mijl 

 

Jongens:        

Naam:  1e 
wedstr. 

2e 
wedstr. 

3e 
wedstr. 

Punten 
tussenstand: 

Wouter de Roo 50 45 50 145 

Tim van Es 45 50 45 140 

Ruben Eefting 40 40 40 120 

Marnix Prins 35 30 35 100 

Reinout Venema 30 35 - 65 

Pim de Vos - 29 - 29 

 

Meisjes:  

Naam:  1e 
wedstr. 

2e 
wedstr. 

3e 
wedstr. 

Punten 
tussenstand:  

Sharon Steenbergen 50 50 40 140 

Milou Karssies 45 45 45 135 

Lisanne Venema 40 30 - 70 

Kate de Jonge 35 28 - 63 

Hanne Been 30 29 - 59 

Kike Velting - - 50 50 

Tess Kuhnen - 40 - 40 

Jade Schuitema - 35 - 35 

     

 

A/B Junioren:  
1e wedstrijd: Benticksparkrun 5 km 

2e wedstrijd: La Brochette Coopertest  

3e wedstrijd: Viaductenloop Zuidwolde 2,5 mijl 

4e wedstrijd: Primera 4 mijl run 

5e wedstrijd: Cascaderun 5 mijl 

 

Jongens:  

 1e 
wedstr. 

2e 
wedstr. 

3e 
wedstr. 

4e 
wedstr. 

5e 
wedstr. 

Punten 
tussenstand: 

Ephrem Been 50 - 50 45 50 195 

Nick Kerkhof 45 45 - 40 35 165 

Job IJtsma - 50 - 50 45 145 

Jan Bouwknegt - - - - 40 40 

 

Meisjes: 

 1e 
Wedstr. 

2e 
wedstr. 

3e 
wedstr 

4e 
wedstr 

5e 
wedstr. 

Punten 
tussenstand:  

Joyce Kats 45 50 - 50 50 195 

Robin Prent 50 - 50 - 45 145 

 

Miranda Karssies 
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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.  

 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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PR competitie pupillen A 

Naam pupil 0
3

-0
2

-2
0

1
8

 

1
0

-0
3

-2
0

1
8

 

1
7

-0
3

-2
0

1
8

 

2
5

-0
3

-2
0

1
8

 

2
1

-0
4

-2
0

1
8

 

2
6

-0
5

-2
0

1
8

 

To
ta

al
 

Lorens Reumer 1+2 1+1 1 1+1 1+2   11 

Ruben Eefting   1+2 1 1+1 1+3   10 

Micah Djaboe 1+3   1+1   1+3   10 

Roan Jones 1+2   1+2   1+2   9 

Finn Blokzijl 1+2       1+4   8 

Evon Everts   1+3   1+1 1   7 

Tim ten Kate 2   1+1   1+1   6 

Danique Vredeveld       1+2 1+2   6 

Tess Kuhnen 1+2   1       4 

Sebanya 
Kwakkenbos         1+3   4 

Myrthe Wolting         1+3   4 

Rosalie Kohl 1+2           3 

Lynn Norde         1+2   3 

Nora Lynn Otten     2       2 

Jade Schuitema       1+1     2 

Nathan v. Ooijen         1+1   2 

 

PR competitie pupillen mini – B – C  
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  Totaal 

Niels Eefting 1+3 1+1 1+1 1+1 1+3 1+4   19 

Jurgen Eefting 2 1 1+2 1+2 1+3 1+2   16 

Wes Jones 1+2   1   1+3 1+2   11 

Naomi Hoorn 2 1+1   3   1+3   11 

Joëlle Otten 2   1+1   1+2 1+4   12 

Daphne Veuger 2   1+1   1+2 1+4   12 

Nora-Lynn 
Otten         1+4 1+2   8 

Lieke Snoeken           1+4   5 

Mek Hoveling         3 1+1   5 

Tijn Kohl       1+3       4 

Sabine 
Zuidema       1+2       3 

Thijmen 
Schaap   2           2 

Jasper Schaap   2           2 

  



  Hactueel juni  2018 

Pagina | 22  
 

 



  Hactueel juni  2018 

Pagina | 23  
 

  

       

 Het regent zonnestralen 

Een paar weken terug heb ik mijn hobby weer 

uitgeoefend; deelnemen aan een hardloopevenement in 

het buitenland. Ditmaal in Liverpool. Na Lissabon, Madrid 

en Dublin was het mijn vierde en daarmee afsluitende run 

van de Europese versie van de Rock ’n Roll marathons. 

Liverpool is een erg toepasselijke stad voor deze 

marathon; Rock ’n Roll. Liverpool is een echte muziek 

stad. Het was de thuisbasis van The Beatles, dat valt niet 

te missen als je daar bent de stad leeft op deze band. In 

iedere kroeg wordt er naar hen verwezen, iedere 

souvenirwinkel hangt er vol mee en er staan 

standbeelden van deze culthelden. Maar het is eigenlijk 

ook de thuisbasis van The Rollingstones. Deze band 

was/is toch net zo groot echter hebben ze daar om de 

een of andere reden minder aandacht voor. Anyway (om 

even coole Engelse termen te gebruiken), de halve 

marathon in Liverpool, Verenigd Koninkrijk.  

Stiekem was ik nog nooit in de UK geweest, dat komt 

voornamelijk omdat als ik weg wil, ik eigenlijk gewoon zin 

heb in mooi weer. Mooi weer is uiteraard iets relatiefs. 

Maar voor mij is mooi weer; warmer dan 20 graden 

Celsius, een zonnetje en weinig wind. Laat het nu zo zijn 

dat de UK niet echt bekend staat om dit type weer. Maar 

nu moest ik wel. Die vierde Europese Rock ’n Roll 

marathons moest gelopen worden. Daarvoor moesten we 

afreizen naar het altijd regenachtige Liverpool. Want dat 

is toch de grap die vaak wordt gemaakt; “In Engeland 

regent het altijd”. Of meer gericht op Liverpool; “Wist je 

dat Manchester de natste stad van Engeland is? Wist je 

dat Manchester maar 40 km van Liverpool afligt?”. Ha-ha-

ha, super grappig. Die grappen deden me iedere keer 

weer een beetje bibberen; want gadsie, een weekend in 

de regen… blèèh.  

Een dag voor vertrek heb ik weeronline gecheckt om te 

controleren wat voor weer het zou worden in Liverpool. 

Dat stemde me toch gelukkig: 21 graden, zon, weinig 

wind. Uiteindelijk bleek dat niet helemaal te kloppen 

want het was zonnig met weinig wind maar toch ook 

zeker 24 graden… (Het was dus zelfs nog beter dan 

 

 

 

 

zeker 24 graden… (Het was dus zelfs nog beter dan 

voorspeld). En die zon, die scheen alsof zijn leven ervan 

afhing. Heerlijk. Tijdens het lopen was dat zelfs bijna een 

beetje teveel van het goede, het was een tikkeltje warm. 

Vooral omdat het parcours ook net niet helemaal vlak 

was en dan was het tegen de heuvel op met de zon op 

het gezicht toch wel een beetje warm… Geklaagd heb ik 

niet, ik heb heerlijk gelopen. Aan het eind kwam de pacer 

met de ballon met mijn streeftijd me nog bijna voorbij. Ik 

keek hem toen een keer moeilijk aan, hij keek terug en 

zei: “Come on, beat me!” Toen dacht ik: “hell yeah, I’ll 

beat him”, ik keek nog een keer naar de zon en toen 

kwam die eindsprint richting de eindstreep, richting het 

einde van een heerlijk rondje in de Engelse regen, een 

heerlijke regen van warme zonnestralen!  
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Tweede wedstrijdgerichte training! 

Woensdag 23 mei was alweer de tweede wedstrijdgerichte training voor de pupillen. De eerste keer 
was een groot succes. En ook deze tweede training was weer erg geslaagd! 
 
7 a pupillen en 8 b, c en mini pupillen hebben weer 1,5 uur keihard getraind. We begonnen met een 
loopoefening, met als doel je bewust worden van je gekozen tempo. Dat was toch wel erg lastig in 
het begin. De tweede keer ging het al stukken beter! 
 
Daarna werd de groep gesplitst. De a pupillen gingen met Jozina sprinten en kogel stoten. Doordat 
de groep zo lekker klein is, kan er heel goed gewerkt worden aan techniek.  
De B, c en mini pupillen gingen met Evelyn verspringen en vortex werpen. We zijn bezig geweest 
met bijvoorbeeld hoe je de aanloop moet uitmeten, maar natuurlijk ook met de aanloop, de afzet en 
de landing.  
 
Tenslotte gingen we nog even een 1000 of 600 meter lopen. Ook hier werd weer even benoemd wat 
de starter zegt en wat je dan moet doen. Hierbij moesten de kinderen goed opletten dat er niet te 
hard gestart werd en dat ze een goed tempo kiezen, wat ze goed vol kunnen houden.  
 
4 juli is voorlopig de laatste wedstrijdgerichte training.  
 
Zaterdag 26 mei is de tweede medaillewedstrijd in Groningen. We zullen zien of de kinderen de tips 
in uitvoering kunnen brengen, wat hopelijk zal leiden tot veel persoonlijke records. En dat is weer 
goed voor de pr competitie, die we elk jaar houden voor de pupillen! 

 

Evelyn Bouwknegt 

 

2e medaille wedstrijd Groningen 

 

Onder de brandende zon werd er aan de 2e medaille wedstrijd in Groningen deelgenomen. 19 

Pupillen hebben 49 keer een PR gehaald. SUPER PRESTATIE! Gefeliciteerd. 
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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) 

Groet Ingeborg  06-12285201  ingeborgluttik@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

       

  

mailto:ingeborgluttik@hotmail.com
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Te koop aangeboden: 

allround spikes maat +_34 vallen klein uit. US maat 2,5 cm FR maat 34.  
Te koop voor: €7,50 
 
Silvia Reumer   06-21538993. 
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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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