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Redactioneel 
 
 
Bijna vakantie……….  
 
 
En dat betekent voor mij straks 1 
maandje rust. Geen deadline, geen 
“overstromende mailbox”, maar lekker 
ergens op de camping ergens in Europa. 
Want nee, nog geen idee waar we over 3 
weken heen gaan. 
 
De atleten die op de Special Games 
hebben deelgenomen hebben 
buitengewoon goed gepresteerd. Het was 
in alle opzichten een speciaal week-end, 
waarbij zelfs een overnachting was 
georganiseerd. Alida dank je wel voor je 
leuke bijdrage en foto’s. En de atleten 
gefeliciteerd met jullie prijzen. 
 
Ook de standen in de competities zijn 
weer veranderd. De top 3 blijft steeds 
wisselen. In de senioren competitie is de 
Goudplevierrun uitgevallen. Daardoor 
staat de Wiekloop en de Singelloop. In de 
Wijk staat er 5 op het programma en in 
Hollandscheveld de 10. 
 
De junioren hoeven “slechts” in 
Hollandscheveld aan te treden op de 2.5 
en de 5 km.  
 
De mailbox mag weer maximaal worden 
volgezet de komende 7 weken!Alles wat 
voor 25 augustus wordt opgestuurd, kan 
ik plaatsen. Vanaf deze plek wil ik 
iedereen een fijne zomer toewensen. En 
natuurlijk blessurevrij en met veel plezier 
blijven lopen.  
 
Veel leesplezier……………………………… 
 
                                                    Manon Vos 

 
 
KOPY insturen voor 25 augustus  2018 
hactueel@hac63.nl 
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Voorwoord 
 
De vakantie staat weer voor de deur. Dat betekent ook dat er straks het een en ander qua 
trainingen gaat veranderen. Echter is op het moment van schrijven nog niet alles bekend en moet je 
voor de trainingstijden en dagen straks goed de website in de gaten houden. 
 
Na de vakantie gaat er ook het een en ander veranderen. Een aantal jeugdtrainers gaan stoppen in 
verband met hun studie. Een aantal van hen zijn geslaagd en hebben door hun nieuwe studie geen 
tijd meer om training te geven en een aantal anderen komen in hun laatste jaar te zitten en willen 
zich daarom richten op het afstuderen. De trainers die stoppen, of in de tussentijd al gestopt zijn wil 
ik via deze weg bedanken voor hun inzet. 
 
Wat ook een belangrijke verandering is, is dat er een aantal andere vrijwilligers gaan stoppen of net 
voor de vakantie gestopt zijn. Ook deze vrijwilligers zijn wij als bestuur zeer dankbaar. Soms 
zichtbaar op de voorgrond, maar meestal minder zichtbaar op de achtergrond hebben zij de 
vereniging draaiende gehouden. Het kost echter wel moeite om deze functies weer te vullen terwijl 
ze een belangrijk onderdeel van de vereniging zijn. 
 
Zonder deze vrijwilligers is het lastig om de club draaiende te houden. De vereniging is op zoek 
naar nieuwe enthousiaste jeugdtrainers, leden voor de sponsorcommissie en leden voor de pr-
commissie. Ook zijn er een aantal bestuursfuncties vacant die wachten om ingevuld te worden. Alle 
handen zijn welkom, dus meld je aan voor een vrijwilligersfunctie. Ook al staat je functie er niet 
tussen, maar lijkt het je leuk om iets te doen wat beter bij je past. Neem dan contact op met 
info@hac63.nl  
 
Remco Bos 
 

Vakantie training 
 
Zoals ieder jaar is er in de vakantie een aangepast trainingsrooster. Echter is op het moment van 
schrijven het rooster nog niet helemaal klaar. Hou daarom de website van HAC’63 goed in de gaten 
om te zien wanneer je in de vakantie kan komen trainen. 
 
Bestuur HAC’63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden mutaties  

Voor juni: 

nieuwe leden: 4 

afmelding 2de kwartaal: 21 

overschrijvingen naar andere verenigingen: 4 

Groet Martih Guichelaar. 

  

mailto:info@hac63.nl
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Dat is pech, verslag is weg! 

 

zoals jullie misschien wel gemerkt hebben werden er bijna wekelijks verhalen geschreven voor de 

krant. Deze verhalen plaatsten we ook op onze website en werden via social media gedeeld. Zoals 

jullie misschien ook wel gemerkt hebben, is het aantal verslagen in de afgelopen maand 

teruggelopen. Niet omdat er minder wedstrijden zijn, integendeel zelfs, maar omdat er minder leden 

in de pr commissie zitten. We hebben als commissie veel personen benaderd om te vragen of zij 

zitting willen nemen in de pr-commissie en één keer per maand willen schrijven over de prestaties 

van onze leden. Helaas is ons dat niet gelukt met als gevolg dat er ook minder geschreven is. 

Schrijven voor de pr-commissie kost niet veel tijd en als er meerdere leden zijn, dan hoef je ook 

maar 1 keer per maand te schrijven. 

 

Kom jij ons team versterken en help je ons weer leuke verhalen te publiceren? Meld je dan aan via 

info@hac63.nl of pr@hac63.nl 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@hac63.nl
mailto:pr@hac63.nl
mailto:hactueel@hac63.nl
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Beilen mei 2018. 
 
Dankbetuiging. 
 
 
 
Bestuur, trainers, l eden en vrijwilligers van HAC ’63. 
 
 
 
Lieve mensen, 
 
Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de overweldigende steun die jullie mij,, mijn kinderen en kleinkinderen 
hebben gegeven na het plotseling overlijden van mijn lieve vrouw Ida.   
Jullie kaarten, bloemen, jullie aanwezigheid en betrokkenheid heeft ons overweldigd en ontroerd. Dank jullie wel. 
Ondanks haar handicap van de afgelopen jaren is zij een groot sportfan geweest.  Als meisje uitblinkend in turnen en 
damesvoetbal.  En eenmaal toen het hardloopvirus haar man en kinderen besloop zijn er  ontelbaar veel 
wasmachines vol bezwete shirts en ander hardloopkleding door haar handen gegaan.  En vaak de bepalende steun als 
we ergens een wedstrijd hadden of als het niet lekker liep de opbeurende woorden. Vaak wordt vergeten dat 
echtgenotes en moeders  zelf aan de zijlijn van het atletiekgebeuren onbedoeld de grootste fans zijn.  Vaak mee naar 
wedstrijden en trots als een pauw als weer een doel word gehaald door partner of kind.  Ze staan klaar of nemen 
genoegen met…! Herinner en koester al het mooie dat je “samen”  op sportgebied (atletiek) hebt bereikt en nog wil 
bereiken.  
 
Met hartelijke sportgroet, 
 
Derk  Kuipers (trainer van de woensdagavondgroep) 
Kinderen en kleinkinderen. 
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Loopjes   juli – augustus - september (www.hardloopkalender.nl ) 

 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

Per abuis is de datum van de Pesserrun verkeerd gepubliceerd. De juiste datum =  14 september. 

 

  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 Gasselternijveen  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 

  Augustus 

Zat 4 
3e Hoeve aan den Wegloop Oude 

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

Dins 7 6e Brinkloop Diever Diever 2.5 – 5 – 10 km 

Zat 11 
4e Hoeve aan den Wegloop Oude 

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

Dins 14 7e Brinkloop Diever Diever 2.5 – 5 – 10 km 

Zat 18 
5e Hoeve aan den Wegloop Oude 

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

Dins 21 8e Brinkloop Diever Diever 2.5 – 5 – 10 km 

Zat 25 Minnikkenloop Sellingen 19 – 34 – 42.2 – 51 km 

Zat 25 Aquacross Sibculo Sibcolo 3 – 6 – 12 – 21 km. 

Woe 29 Alkeloop Kerkenveld 5.5 - 10 km 

Vrij  31 9e Brinkloop Diever Diever 2.5 – 5 – 10 km 

  September  

http://www.hardloopkalender.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/
http://www.svfriesland.nl/
http://www.svfriesland.nl/
http://www.dieversportief.nl/
http://www.svfriesland.nl/
http://www.svfriesland.nl/
http://www.dieversportief.nl/
http://www.svfriesland.nl/
http://www.svfriesland.nl/
http://www.dieversportief.nl/
https://monnikentocht.nl/
http://www.aquaklimcross-sibculo.nl/
http://www.alkeloop.nl/
http://www.dieversportief.nl/
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Zat 1 Dijkhuizerrun Ruinerwold 5 – 10  

Vrij  14  Pesserrun Pesse 5 km 

Zat 15 Klenckeloop Oosterhesselen 5 - 10 km. 

Zon 16 Scania Meppel City Run Meppel 6.4 – 12.8 km 

Don 20 Fysio de Carroussel Baaninstuif Ommen 0.15 – 0.3 – 1 – 3 km 

Zat 22 De Wolden Estafette Zuidwolde 48 km 

Zat 22 Clubkampioenschappen HAC63 Hoogeveen 100m 

Zat 22 Clubkampioenschappen HAC63 Hoogeveen  3 km   

Zat 22 RunForestRun Springendal Ootmarsum 15 – 25 – 35 km 

Zon 30 Schutrups Run Exloo 5 – 10 – 15 km 

Zon 30 Bargerveentrailrun Weiteveen 8.5 – 15 – 22 km. 

     

Wedstrijden 2018 Hac63 - Hoogeveen: 

22 september  Clubkamioenschappen 

11 oktober  La Brochette Coopertest  

21 oktober  Bork Stuifzand loop 

27 december  Eindejaarscross – Dedagnakerstmisloop 

  

http://www.lgr88.nl/
http://www.pesserrun.nl/
http://www.klenckeloop.nl/
http://www.meppelcityrun.nl/
http://www.acovanelderen.nl/
http://www.woldenestafette.nl/
http://www.runforestrun.nl/
http://www.bargerveentrailrun.nl/


  Hactueel juli - augustus 2018 

Pagina | 11  
 

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 AFGELAST 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 14  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. 

 

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 177 (5 / 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) 

mailto:competitie@hac63.nl
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Heren 40+   Dames 40+ 
1. Jannes Dolfing 285 (6 / 8) 1. Manon Vos 315 (7 / 8) 

2. Bert Karssies 225 (5 / 8) 2. Cathy van Es 290 (6 / 8) 

3. Gerko de Roo 185  (5 / 8) 3. Evelyn Bouwknecht 250 (6 / 8) 

4.G. de Haan 125 (3 / 8) 4. Claudia van Tellingen   90 (2 / 8) 

5. Nico de Jong  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. Jan ten Cate 95 (2 / 8) 2. Truus Luten 245 (5 / 8) 

3. M. Bakker 50 (1 / 8) 3. Anja Bennink 220  (5 / 8) 

4. Lambert Veldman 50 (1 / 8) 4. Jozina Ernst 185 (5 / 8) 

5. Rob vd Graaf 50 (1 / 8) 5. Alida Jansma 170  (4 / 8) 

 

Heren 60+ 
1. Jan Lip 290 (6 / 8)  

2. Koos Kip 235 (6 / 8)  

3. Arie Prins 230 (5 / 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 

4e wedstrijd: Speeltuinloop Hollandscheveld 2 km 

5e wedstrijd: Baanwedstrijd Ommen 100 +200 Meter 

Jongens:        

Naam:  1e 
wedstr. 

2e 
wedstr. 

3e 
wedstr. 

4e 
wedstr. 

5e 
wedstr. 

Punten tussenstand: 

Ruben Eefting 40 40 40 40 50 210 

Wouter de Roo 50 45 50 50 - 195 

Tim van Es 45 50 45 45 - 185 

Marnix Prins 35 30 35 - - 100 

Reinout Venema 30 35 - - - 65 

Pim de Vos - 29 - - - 29 

Meisjes:  

Naam:  1e 
wedstr. 

2e 
wedstr. 

3e 
wedstr
. 

4e 
wedstr 

5e 
wedstr
. 

Punten tussenstand:  

Sharon Steenbergen 50 50 40 50 50 240 

Milou Karssies 45 45 45 35 40 210 

Kate de Jonge 35 28 - 30 45 138 

Kike Velting - - 50 45 - 95 

Tess Kuhnen - 40 - 40 - 80 

Lisanne Venema 40 30 - - - 70 

Hanne Been 30 29 - - - 59 

Jade Schuitema - 35 - - - 35 

Noëlle Prins     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 

6e wedstrijd: Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

7e wedstrijd: Baanwedstrijd Ommen 1500 meter 

Jongens:  

 1e 
wedstr. 

2e 
wedstr. 

3e 
wedstr. 

4e 
wedstr. 

5e 
wedstr. 

6e 
wedstr. 

7e 
wedstr. 

Punten 
tussenstand: 

Nick Kerkhof 45 45 - 40 35 45 40 250 

Ephrem Been 50 - 50 45 50 - 50 245 

Job IJtsma - 50 - 50 45 - 45 190 

Jan Bouwknegt - - - - 40 - - 40 

Renier de Boer      50 - 50 

Meisjes: 

 1e 
Wedstr. 

2e 
wedstr. 

3e 
wedstr 

4e 
wedstr 

5e 
wedstr. 

6e  
wedstr. 

7e 
wedstr 

Punten 
tussenstand:  

Joyce Kats 45 50 - 50 50 50 50 295 

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 
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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 
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Rivièra Nova Oorda, 

Het idyllische lopen in de hitte van de brandende zon 

over een droog pad met steentjes en zand en met van dat 

gekke verdorde gras ernaast; heerlijk. Het doet je denken 

aan de mooie rivièras van Italië of aan de sfeervolle 

Spaanse costas. Maar voor ditzelfde idyllische plaatje 

hoef je een stuk minder ver, het is de Rivière Nova Oorda 

op zo’n 6 kilometer van het centrum van het warme en 

droge Hoogeveen. Rivère Nova Oorda is namelijk niks 

anders de Boulevard in Nieuweroord. Nova is het Spaanse 

woord voor Nieuw, Oorda het zelf bedachte woord voor 

oord. Rivière is de Middenraai. En dat droge pad met 

steentjes zand en van dat gekke verdorde gras, daar hoef 

je ook niet naar te zoeken. Want tjonge, wat een voorjaar 

hebben we gehad en wat is het begin van de zomer 

fantastisch.  

Het lopen in de warmte kost wat meer energie, je moet 

wellicht even eerder ergens wat drinken en op krachten 

komen. De gemiddelde snelheid is dus waarschijnlijk wat 

lager dan wanneer het bewolkt en 15 graden is. Maar ja, 

als dat betekent dat je lekker kunt rondhobbelen in het 

zonnetje, dan teken ik ervoor. Lekker die 25 graden en 

zon. Heerlijk zelfs. Maar ook een beetje vreemd. Hoe kan 

dat nou? Zo’n mooi voorjaar en zo’n begin van de zomer. 

Ik ga het niet uitvergroten maar stiekem gaan je 

gedachten dan toch een beetje in de richting van 

opwarming van de aarde. 

Want je moest er toch altijd voor naar Spanje, 

Griekenland of Zuid Frankrijk? Waar je dan braaf je 

hardloopschoenen mee naar toe nam omdat het gewoon 

heerlijk is om over die droge paadjes met dat verdorde 

gras te lopen. Maar daar kwam je eigenlijk ook niet aan 

toe komt omdat je ook gewoon vakantie had, je niet zo 

heel vroeg naar bed ging, je eigenlijk uit wilde slapen en 

noem alle andere redenen maar waarom je niet hoefde te 

lopen. Die ene keer dat je je er dan wel toe zette omdat je 

het anders zonde zou vinden dat je de hardloopschoenen 

 voor niks mee zou hebben genomen, was dan gelijk weer 

 

 

 

voor niks mee zou hebben genomen, was dan gelijk weer 

zo fijn dat dat reden is om de keer ernaar gewoon weer 

de schoenen mee te nemen en zo bleef je bezig.  

Met zulke voorjaren en zomers die we tot nu toe hebben, 

zijn die ‘problemen’ voorbij; lekker thuislaten die 

schoenen. Die rondjes over de verdorde paadjes maak je 

thuis maar. Tenzij je jezelf niet herkent in de hierboven 

geschetste situatie; de redenen om niet te gaan rennen 

niet op jou van toepassing zijn en je jouw 

hardloopschoenen juist wel veel gebruikt op vakantie; 

dan moet je ze zeker ook nu niet thuis laten en dan moet 

je vooral lekker gaan rennen. Maar neem nou geen 

schoenen mee om vervolgens met lichte tegenzin aan een 

ronde te beginnen, dat is zonde. Doe dat thuis, in Nova 

Oorda of Wolda du Sul (Zuidwolde), field de Churches 

(Kerkenveld) of in een ander ‘tropisch’ oord in en om 

Hoogeveen. 

Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen: met of zonder lopen, 

geniet vooral van dit heerlijke weer, en ik wens jullie allen 

een fijne zomer(vakantie)! 
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Special Olympics 8,9,10 juni 2018 

Na veel voorbereidingen en hard trainen is het dan eindelijk zover.  De nationale Special Olympics 
in de Achterhoek. 
Om 11 uur vertrokken we vanaf de atletiek baan richting de Achterhoek.  
Wij zijn:  Berend Jan en Peter Jacob Nijmeijer, Harron Dekker,  Nicol Sieblink Alida Jansma en 
Jozina Ernst. Jorian Seubers komt zaterdag met zijn vader en moeder naar Winterswijk. 
Het Olympisch Dorp was voor dit weekend het bungalowpark Marveld in Groenlo. Een prachtig park 
met heel veel faciliteiten. 
De opening van de Speciale Olympics  was in het Stadion de Vijverberg in Doetinchem.  
Omdat er bijna geen parkeerplaatsen zijn werden we met bussen vanaf Marveld naar het stadion 
vervoerd. 30 bussen reden in een lange rij naar het stadion. 
Wat een feest. Erben Wennemars en Erik Hulzebos deden de opening. Elke provincie werd met 
groot gejuich naar binnen gehaald en gepresenteerd. Prachtig. 
Het Olympisch vuur werd aangestoken door een van de deelnemers. Ja en toen kon het feest 
helemaal beginnen. Gerard Joling trad op en dat was voor velen reden om samen met Gerard op 
het podium te klimmen en even een selfie te maken. Maar dat werd door Erben Wennemars niet 
goed gevonden. 
Na het optreden werden we weer naar Groenlo gereden met de bus. 
Nog even wat drinken en toen naar bed. Want de volgende dag moet er gepresteerd worden. 
 
Het ontbijt hing om half 7 al aan de deur. Maar wij konden iets uitslapen tot half 8.  
Rond 10 uur gingen wij naar Winterswijk waar de atletiekbaan is. 
Het eerste onderdeel wat Nicol gaat doen was de 200 meter. 
Daarna deed ze Kogel en als afsluiter van de dag deed Nicol 800 meter.  
Vandaag is het de bedoeling om een tijd neer te zetten. Afhankelijk van de prestatie wordt de atleet 
in een divisie geplaats. Het verschil mag niet meer zijn met zaterdag en zondag dan 15%. Dus 
vandaag hard rennen en morgen natuurlijk ook. 
De mannen Jorian, Berend Jan, Peter Jacob en Harron lopen de 1500 meter . 
De familie van de atleten kwamen ook aan om iedereen aan te moedigen. En dat was erg gezellig. 
 
Het resultaat van dag 1 met een temperatuur van 30 graden was: 
Nicole kogel 9.50 m  200 meter   37.09 en 800 meter 3.53 
1500 meter mannen:  
De mannen zaten allemaal samen bij elkaar in 1  division. 
Jorian begon hard de eerste ronde en moest uiteindelijk Harron toch voor laten gaan.  
Berend Jan liep heel sterk en kwam als eerste over de streep. 
De tijden werden uiteindelijk 
Berend Jan : 6.53.69 
Peter Jacob: 7.22.19 
Harron Dekker: 7.31.13  
Jorian Seubers: 7.38,59 
 
Met deze trotse resultaten gingen we weer tevreden terug naar  Marveld om even een duik te 
nemen in het buitenbad.  
Het diner stond om half 7 voor ons klaar.   Waar we heerlijk gebruik van hebben gemaakt. 
s’avonds was er groot feest. In verschillende hallen stond een DJ. Met gezellige dans muziek. 
Het treintje reed over het terrein. Met dat wij wilden instappen stapte ook de fanfare in. Dus wij 
hadden een muzikaal ritje over het terrein. 
Ook bezochten we de health centrum. Hier kon je testen doen om te kijken hoe gezond je bezig bent. 
Harron had zijn voeten even laten checken en Nicol, Jorian, Berend Jan en Peter Jacob zijn bij 
gezonde voeding langs geweest. En kregen wat tips voor gezond eten. 
 
De volgende ochtend na het ontbijt het huisje opruimen en wederom naar de Atletiekbaan voor de 
finale. 
 
De temperatuur was iets aangenamer. Maar toch stond de temperatuur meter op 29 graden. Maar 
met iets meer wind was het wel wat aangenamer. 
De resultaten waren geweldig. 
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Vandaag was meteen na elk onder deel ook de prijs uitreiking. 
Nicol had wederom de aftrap van de groep.  Haar eerste onderdeel was 200 meter. 
 
Zij begon heel sterk en kon de snelheid vast houden. Toch moest zij genoegen nemen met een 3de 
plek. Ze liep iets langzamer dan gisteren maar toch nog een goede prestatie van 37.35 
Kogel stoten ging vandaag ook wat minder maar met een resultaat van 8.80 nog goed voor een 2de 
plek. 
De top prestatie voor Nicol was wel de 800 meter. Hier liep zij een pr in een tijd van 3.50.30 
Dit was goed voor een 1ste plek. 
 
 
Mannen liepen sneller dan gisteren. Jorian wist vandaag beter zijn krachten te verdelen. 
Hij liep samen met Harron in de eerste finale. 
Hij kwam als eerste over de finish in een tijd van 7.15.38.   Harron behaalde de 2de plek in een tijd 
van 7.26.  Super prestatie voor beide mannen. 
De twee broers streden tegen elkaar in de volgende finale. 
Berend Jan behaalde de 3de plek in een tijd van 6.53.51.  Goed constante tempo. 
Peter Jacob kwam in de tijd van 7.20.92 en behaalde de 4de plek. Ook voor hem een dikke pr. 
We kunnen met zijn allen terug kijken op een mooie resultaten en een geweldig toernooi. 
Goed georganiseerd en  bovenal veel gezelligheid met de supporters. 
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Nicol 3e plek 200m 
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Nicol 1e plaats 800m. 
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Oproep: 

Het blijkt dat er al maanden verkochte kleding / schoenen in het Hactueel zijn blijven staan. Daarom 

schoon ik de rubriek nu op. 

Heb je items die je wilt verkopen, dan kan ik dat vanaf september weer plaatsen. Stuur je verzoek 

(foto’s en omschrijving) op naar hactueel@hac63.nl  

 

Groet Manon 

 

mailto:hactueel@hac63.nl
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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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