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Redactioneel 
 
Laatste nummer 2018 
 
December ….. Weer een moment om 
terug te kijken en vooruit.  Wat was de 
start van de Lemlerbergloop emotioneel. 
Een paar dagen ervoor was de crematie 
van Wieka Heijnen (zie de in memorial). 
Wieka was ook erg bij HAC’63 betrokken 
en in die hoedanigheid stond ze ook alle 
jaren de startnummers uit te delen. Deze 
loop was door een groep vrienden 
georganiseerd als eerbetoon aan Gerrit 
Voortman, die zijn carrière als wedstrijd 
atleet was gestopt. Dit jaar alweer de 15e 
keer en de organisatie had besloten dat 
het goed was om te stoppen. Het werd 
een dubbel afscheid, met een minuut 
stilte als eerbetoon.  
 
De junioren Prent Competitie heeft nog 1 
wedstrijd te gaan, de senioren 
HYPOTHEEK Centrum competitie is wel 
afgerond, met spanning tot het laatste 
moment. Voor 2019 is er al een 
(voorlopig) wedstrijdschema, dus zet 
deze vast in jullie agenda. Ook de PR 
competitie is weer opnieuw begonnen: 
iedereen ZET “M OP komend jaar!!! 
 
De nieuwjaarsborrel zal op 8 januari 
plaats vonden. Tevens is daar de 
prijsuitreiking van de junioren en 
senioren competitie. 
 
Veel leesplezier……………………………… 
 
                                                    Manon Vos 

 
 
KOPY insturen voor 25  december  2018 
hactueel@hac63.nl 
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Voorwoord 

Daar is hij alweer, het laatste voorwoord van het jaar! Traditioneel een gezien een moment om 

terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar 2019. Bij die terugblik wil ik 

beginnen bij het einde van het jaar, want de afgelopen weken zijn veel van jullie op pad geweest 

om chocoladeletters te verkopen. Dit heeft geresulteerd in ongeveer 1600 verkochte 

chocoladeletters. De opbrengst van deze actie zullen we gebruiken om te investeren in een 

toestel voor krachttrainingen. Via deze weg willen we vooral Renate, Eric, Annemarije en 

Miranda bedanken voor de organisatie van de verkoop. 

Maar goed, de rest van het jaar had zo zijn ups en downs. Iedereen heeft op sportief gebied zijn 

eigen hoogte en dieptepunten natuurlijk gekend.  Zo zijn er mooie overwinning gevierd, nationaal 

kampioenen gehuldigd en veel records verbroken, maar aan de andere kant zijn er ook weer 

verschillende mensen die met blessures te maken hebben gekregen. Wat ik vooral mooi vind om 

te zien, is dat de club steeds meer komt te leven. Er zijn veel mensen die zo hun ideeën hebben 

over hoe dingen beter kunnen of die de mouwen willen opstropen om de club een handje te 

helpen. Helaas moet ik ook constateren dat er ook vrijwilligers stoppen. Zij stoppen wegens 

drukte, privéomstandigheden of studie. Natuurlijk stoppen er ook vrijwilligers omdat ze vinden 

dat ze al lang genoeg hebben geholpen. Allemaal heel logisch. Het is echter alleen jammer dat 

het zo lastig is om vervangers te vinden. Laten we daarom straks met zijn allen 2019 een nieuwe 

start maken. Laten we met zijn allen de schouders er onder zetten, zodat we de club naar een 

hoger en beter niveau kunnen tillen. Laten we van 2019 het jaar maken waarin HAC'63 op alle 

vlakken vooruit gaat!  

Remco Bos 

Leden mutaties  

In november 9  aanmeldingen, Groet Marith Guichelaar. 

  

 

  

 

 

 



Kop d’r veur!  

Een steeds terugkerende kreet van Wieka Heijnen. Helaas hebben 

we afscheid van haar moeten nemen op de dag van haar crematie, 

donderdag 1 november. Ze was bij velen bekend bij onze vereniging 

HAC ’63. Ook als vrouw van Jannes Heijnen. Ze was er telkens 

weer. Helpen jureren, kantine draaiende houden, vaste supporter bij 

diverse wedstrijden, inschrijvingen. Ook als supporter van haar 

beide zoons Marc en Jeroen (oud-leden) en man Jannes. 

Voor iedereen had ze een luisterend oor. Ze toonde veel 

belangstelling en ondanks dat ze de laatste jaren ziek was, bleef ze 

positief.  

Ook bij de Riesenbecker Sixdays was ze al die jaren aanwezig als 

supporter. Dit jaar wist ze eigenlijk al dat dit voor haar de laatste 6-

daagse zou zijn. Ze wilde daar graag nog bij zijn en ging dan ook 

elke dag mee om alle HACcers aan te moedigen. Hier op de foto 

tussen 2 jarigen in, tijdens de Sixdays. 

Wat zullen haar missen. 

Jan ten Cate 

 

  



Contributie 2018-2019 

 

 
Categorie Geboortejaar 

Atletiekunie 
basis 
contributie 
per jaar 

Atletiekunie 
wedstrijd 
licentie per 
jaar 

Atletiekunie 
kosten 
totaal per 
jaar 

Club 
contributie 
per maand 

Club 
contributie 
per jaar 

              

Minipupillen 2011 en later € 14,85  € 0,00  € 14,85  € 7,50    

Pupillen C 2010 € 14,85  € 8,05  € 22,90  € 7,50    

Pupillen B 2009 € 14,85  € 8,05  € 22,90  € 7,50    

Pupillen A 2008/2007 € 14,85  € 8,05  € 22,90  € 7,50    

Junioren D 2006/2005 € 15,65  € 14,30  € 29,95  € 9,50    

Junioren C 2004/2003 € 15,65  € 14,30  € 29,95  € 9,50    

Junioren B 2002/2001 € 15,65  € 14,30  € 29,95  € 10,00    

Junioren A 2000/1999 € 15,65  € 14,30  € 29,95  € 10,00    

Senioren 1998 en eerder € 16,95  € 22,85  € 39,80  € 12,00    

Masters 1983 en eerder € 16,95  € 22,85  € 39,80  € 12,00    

Licentielid * 1998 en eerder € 16,95  € 22,85  € 39,80    € 25,00  

Recreanten n.v.t. € 16,95  n.v.t. € 16,95  € 10,00    
 
Administratiekosten  
Atletiekunie aanmelding/ reactivering €  7,50 
Atletiekunie overschrijving €10,25 
HAC’63 facturering €  1,00 

 
 
Licentie-lid 
Een licentie-lid maakt geen gebruik van de (baan)trainingen en andere HAC’63 voorzieningen. 
 
Gezinskorting 
Bij 3 of meer leden wonend op hetzelfde adres ontvangt u 25% korting op het totale bedrag van de 
clubcontributie. 
 
Administratiekosten 
Bij iedere nieuwe aanmelding of reactivering brengt de Atletiekunie € 7,50 administratiekosten  
in rekening, deze kosten zullen door HAC’63 aan u worden doorberekend.  
Overschrijvingskosten: € 10,25.  
Wanneer u geen gebruik maakt van onze incasso wordt er € 1,00 in rekening gebracht voor de facturering. 
 
Betaling 
Wij verzoeken u om de kwartaal contributie per automatische incasso te laten lopen.  
De contributie voor licentieleden wordt 1x per jaar via automatische incasso uitgevoerd. Indien u hiermee 
niet akkoord gaat, zijn wij genoodzaakt extra kosten per factuur in rekening te brengen.  
 
Opzegging 
Wordt uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd. 
Let erop dat u dit ten minste één maand voor aanvang van een nieuw kwartaal aanlevert bij de 
ledenadministratie. 
 

 



  



 

 

 

 

 
 
 

  



Loopjes  december - januari   (www.hardloopkalender.nl ) 

 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

  December  

Zat 1 4e Oldematen Trail Rouveen 7.5 – 15 km. 

zat 1  Henk Bijker Bovenboerloop Nijeveen 4 – 11 – 21.1 km 

Zat 15 Dorpsloop De Krim De Krim  

Zat 15 RunForestRun Besthemerberg Ommen 10 – 21.1 – 42.2 km. 

Don 27 
Eindejaarscross - 

Dedagnakerstmisloop 
Hoogeveen  

Don 27 Drouwenerzandcross Gasselte 5 – 10 km 

     

     

     

  Januari  

Zat 5 39e Nieuwjaarsloop De Wilp De Wilp (Gr) 5 -10 – 21.1 km 

Zat 12 Zanstuve Bosloop Vroomshoop 5 – 10 km 

Zon 13 Runnersworld Bentickparksrun Hoogeveen 5 – 10 km. 

Zon 13 Gletserkuil cross Ees 5 – 8 km 

Zon 13 GVAC trimloop Veldhuizen  3.9 – 6.3 km 

Zat 19  Atlantisdata Zwolse Bos loop Heerde 5 – 10 – 21.1 km 

Zon 20 Bosmarathon en minder Assen 7 – 14 – 21.1 – 28 – 35 – 42 km 

     

     

     

     

     

     

     

     

Wedstrijden 2018 - 2019 Hac63 - Hoogeveen: 

27 december  Eindejaarscross – Dedagnakerstmisloop 

13  Januari   Benticksparkrun 

  

http://www.hardloopkalender.nl/
http://www.run2dayevents.nl/
http://www.runforestrun.nl/
https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/cross-evenementen/
http://nieuwjaarsloopdewilp.nl/
https://loopgroep-dezandstuve.nl/
https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/cross-evenementen/
http://www.gvac.nl/recreatief-hardlopen/trimloop
http://www.gemzen.nl/pagina/wedstrijden/zwolseboshalvemarathon/Zwolsebosstartpagina.html
https://aac61.sportlinkclubsites.nl/bosmarathon-en-minder


EINDSTAND  HypotheekCentrum Hoogeveen Competitie  2018:  

 
 

 

Het was nog even spannend tussen de heren Evert Jansen en Albert Jan de Haan. Uiteindelijk 

wist Evert Albert Jan met 2 punten te passeren in de eindstand en heeft daarbij de 1e plek in 

beslag genomen. 

Ook de dames 50+ was nog heel spannend. De 4 dames konden nog allemaal op een andere plak 

eindigen. Doordat Anja en Truus beiden startten, lukte het Jozina net niet om een derde plek in 

de eindstand te bemachtigen.  Cathy en Manon hebben beide het maximale aantal mee te tellen 

wedstrijden gelopen. Chapeau! 

 

Alle prijswinnaars gefeliciteerd. Op de eindejaars borrel zal de prijs uitreiking plaats vinden. 

 

Heren Senioren:   Dames Senioren: 
1. Evert Jansen 350 (10 / 8) 1. Sabine Nijstad 420 (9 / 8) 

2. Albert Jan de Haan 348 (  8 / 8)  

  

Heren 40+   Dames 40+ 
1. Jannes Dolfing 665 (14 / 8) 1. Cathy van Es 730 (15 / 8) 

2. Gerko de Roo 405 (11 / 8) 2. Manon Vos 635 (15 / 8) 

3. Bert Karssies 355  (8 / 8) 3. Evelyn Bouwknecht 415 (10 / 8) 

 

Heren 50+   Dames 50+ 
-   1. Truus Luten 670 (14 / 8) 

   2. Anja Bennink 650 (14 / 8) 

   3. Marian Booijink 490  (12 / 8) 

Heren 60+ 
1. Arie Prins 560 (12 / 8)  

2. Jan Lip 525 (11 / 8)  

 
Jeroen-Pieter van der Vliet  competitie@hac63.nl  
 

  

mailto:competitie@hac63.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixgKzz84DfAhXOZFAKHdmlAuUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.advieskeuze.nl/advies/7902ek/hypotheekcentrum-hoogeveen&psig=AOvVaw23W_ZhGNk3ZGmm_0_ApvRP&ust=1543831826510488
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixgKzz84DfAhXOZFAKHdmlAuUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.advieskeuze.nl/advies/7902ek/hypotheekcentrum-hoogeveen&psig=AOvVaw23W_ZhGNk3ZGmm_0_ApvRP&ust=1543831826510488






  



Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 2019 

 

 

 

DIT IS HET VOORLOPIGE WEDSTRIJD SCHEMA 

Jan ten Cate 

  

 2019 C/D junioren A/B junioren 

Januari 

1 13 januari Runnersworld Bentincksparkrun 
2500m 

Runnersworld Bentincksparkrun 
5000m 

2   Breda 

3   Kerkrade 

Maart 

4 maart La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

April 

5 april  Primera 4 mijl Run  

Juni 

6 Mei/juni Trackmeeting HAC`63. 800 of 1000 Trackmeeting HAC`63. 3 of 5 Km 

7 juni Speeltuinloop Hollandscheveld 2km Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

8  juni Baanloop Ommen 100 en 200 m Baanloop Ommen 1500 m 

Juli 

9  juli Singelloop Hollandscheveld 2,5 km Singelloop Hollandscheveld 5 km 

Augustus 

10 aug. Alkeloop Alteveer Alkeloop Alteveer 

September 

11  sept.  Klenckeloop Oosterhesselen 5 km 

12 sept. Clubkampioenschappen 800m Clubkampioenschappen 3km 

Oktober 

13 oktober Bikkelloop Zuidwolde 2 km Bikkelloop Zuidwolde 5 km 

14 oktober La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

15 oktober Oldemeijercross Oldemeijercross 

November 

16 nov.  Tilburg 

17  nov. Schoonhovencross   3,2 km Schoonhovencross  3,2 km 

December 

18 Dec Lageveldcross Wierden Lageveldcross Wierden 

19 Dec NNK Appelscha  of CC Sneek                     NNK Appelscha of CC Sneek                     

20 Dec  Soest 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/


Tussenstand Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 2018 

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 

6e wedstrijd: Singelloop Hollandscheveld 2,5 km 

7e wedstrijd: Alkeloop, Alteveer-Kerkenveld 2 km 

8e wedstrijd: Baanwedstrijd Ommen 1000 M. 

9e wedstrijd: Bikkelloop Zuidwolde 2 km 

10e wedstrijd: Coopertest  

11e wedstrijd: Bork Stuifzandrun 

12e wedstrijd: Lemelerbergloop 2,5 km  

13e wedstrijd: Schoonhovencross 3 km 

 

 

De C/D junioren moeten aan minimaal 8 wedstrijden meedoen om mee te tellen, maar de beste 10 resultaten tellen mee voor de 
eindstand.  

Jongens:        

Naam:  1e 
wed 

2e 
wed 

3e 
weds 

4e 
weds 

5e 
weds 

6e 
weds 

7e 
weds 

8e 
weds 

9e 
weds 

10e 
weds 

11e 
weds 

Wouter de Roo 50 45 50 50 - 50 - 50 50 50 50 

Tim van Es 45 50 45 45 - 45 50 45 45 45 45 

Ruben Eefting 40 40 40 40 50 - 45 40 40 40 - 

Marnix Prins 35 30 35 - - - - 35 35 30 40 

 

Naam:  12e 
wed 

13e 
wed 

Punten 
tussenstand 

Wouter de Roo 50 - 495 (van 10 wedstr.) 

Tim van Es 45 50 465 (van 10 wedstr.) 

Ruben Eefting - - 375 (van 9 wedstr.) 

Marnix Prins - - 240 (van 7 wedstr.) 

 

Meisjes:  

Naam:  1e 
wedstr. 

2e 
wedstr. 

3e 
wedstr. 

4e 
weds
tr 

5e 
weds 

6e 
weds 

7e 
wedstr 

8e 
weds 

9e 
wed 

10e 
wed 

11e wed  

Sharon Steenbergen 50 50 40 50 50 50 50 50 50 - 50  

Milou Karssies 45 45 45 35 40 40 45 45 45 50 45  

 

Naam:  12e 
wed 

13e 
wed 

Punten 
tussenstand 

Sharon Steenbergen - - 490 (van 10 wedst.) 

Milou Karssies 50 50 465(van 10 wedst.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
8e wedstrijd: Singelloop Hollandscheveld 5 km 

9e wedstrijd: Alkeloop, Alteveer-Kerkenveld 5 km 

10e wedstrijd: Klenckeloop Oosterhesselen 5 km 

11e wedstrijd: Baanwedstrijd Ommen 1000 M. 

12e wedstrijd: Clubkampioenschappen 3000 M. 

13e wedstrijd: Bikkelloop Zuidwolde 5 km 

14e wedstrijd: Coopertest   

15e wedstrijd: Bork Stuifzandrun 5 km 

 

16e wedstrijd: Lemelerbergloop 5,3 km 

17e wedstrijd: Schoonhovencross 3 km

 
De A/B junioren moeten aan minimaal 10 wedstrijden meedoen om mee te tellen, maar de beste 12 resultaten tellen mee voor de 
eindstand.  
 

Jongens:  

 1e 
wedstr 

2e 
wedstr 

3e 
weds 

4e 
weds 

5e 
weds 

6e 
weds 

7e 
weds 

8e 
weds 

9e 
weds 

10e 
weds 

11e 
wed 

Nick Kerkhof 45 45 - 40 35 45 40 45 - 50 45 

Ephrem Been 50 - 50 45 50 - 50 - - - 50 

 

 12e 
wedstr 

13e 
wedstr 

14e 
weds 

15e 
weds 

16e 
wed 

17e 
wed 

Punten tussenstand: 

Nick Kerkhof - 45 45 50 45 40 540 (van 12 wedst) 

Ephrem Been - 50 50 - 50 50 495 (van 10 wedst) 

 

Meisjes: 

 1e 
Wed 

2e wed 3e 
wed 

4e 
wed 

5e 
wed 

6e 
wed 

7e 
wed 

8e 
wed 

9e 
wed 

10e 
wed 

11e 
wed 

Joyce Kats 45 50 - 50 50 50 50 45 45 - - 

Robin Prent 50 - 50 - 45 -  50 50 - 50 

 

 12e 
Wed 

13e 
wedst 

14e 
weds 

15e 
weds 

16e 
wed 

17e 
wed 

Punten tussenstand:  

Joyce Kats 50 50 50 45 - - 580 (van 12 wedst) 

Robin Prent - - - 50 50 50 445 (van 9 wedst) 

 

 

Miranda Karssies 



  Hactueel  november 2018 

Pagina | 2  
 

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 o

 m 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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RunnersWorld PR competitie 2018 / 2019   

                      

Dit jaar (1 november 2018 t/m 31 oktober 2019) houden 
we weer een PR competitie.  
PR staat voor: Persoonlijke Records.  
Elke keer als je met wedstrijden meedoet en je je eigen PR’s verbetert, haal je punten. 
 
De winnaar is de JEUGD ATLEET die in het jaar 2019 de meeste punten haalt.  
 

Categorieën: 

 Pupillen mini, C en B:  geboortejaar 2010, 2011 en 2012 (j/m)  

 Pupillen A:  geboortejaar 2008 en 2009 (j/m) 

 Junioren D & C:  geboortejaar 2005 t/m 2007 (j/m) 

Wat kun je winnen? 
- Per categorie krijgen de eerste drie een beker.  
- De winnaar van alle categorieën bij elkaar wint een paar ALLROUND SPIKES van de 

RunnersWorld  

Welke wedstrijden tellen mee? 

 Voor pupillen: maximaal 16 wedstrijden. Zodra de wedstrijden bekend zijn wordt dit 
gecommuniceerd welke wedstrijden dit zijn (de indoor wedstrijden zijn al bekend*);  

 Voor junioren D&C: alle wedstrijden  
(Let OP: deelname melden bij Hinko, hinko_vdhof@hotmail.com) 

Aanmeldingen:  
Inschrijven voor de RunnersWorld PR competitie is niet nodig, zodra je met wedstrijden meedoet, 
doe je automatisch ook mee aan deze competitie.  

Aanmelden wedstrijden kunnen zelf verzorgt worden via AtletiekNu de betaling gaat via Ideal, 
mocht de aanmelding niet lukken kan dat via Silvia Reumer (moeder Lorens) geregeld worden. 
Daarbij is naam, geboortedatum, atletieknummer en @mail adres noodzakelijk incl. contante 
betaling. Gegevens worden na wedstrijd afronding verwijderd i.v.m. AVG wet. 

 

Puntentelling: 

 1 punt: deelname aan een wedstrijd waarbij je aan 3 of meer onderdelen deelneemt. 
Uitzondering op deze regel: de C/D competitie. Daar krijg je ook een punt als je aan 2 
onderdelen deelneemt.  

 Iedereen kan maximaal 10 wedstrijd deelname punten behalen. Doe je met een 11de 
wedstrijd mee, dan krijg je daarvoor geen wedstrijdpunt.  

 3 punten: Als het je eerste outdoor wedstrijd is en je daarom nog geen pr’s hebt om te 
verbeteren.  

 2 punten: Als het je eerste indoor wedstrijd is en je daarom nog geen pr’s hebt om te verbeteren.  

 1 punt: verbetering van een persoonlijk record (pr) 

 Clubrecords krijg je dit jaar geen punten voor.  
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Feestdagen 
Het was ongeveer drie keer knipperen of het jaar is al weer december. 

Hopelijk wordt de maand fantastisch voor iedere HAC member. 

December is de maand van Sint en kerst. 

Traditioneel iets met kadootjes waarvoor iedereen een gedicht eruit perst. 

Om met een ieder die dat moet doen mee te leven. 

Is deze column in rijmvorm geschreven. 

Het is een mooi moment om terug te blikken op het seizoen. 

Daaruit blijkt dat vele van ons zijn een groot kampioen. 

Vooral in de jeugd is er goed gepresteerd. 

Ik ga geen namen noemen maar te zien is dat er veel is geleerd. 

‘Talenten HAC meten zich met de Nederlandse top’, was de nieuwskop. 

Fantastisch om te lezen, echt helemaal top! 

Dat is een groot compliment aan al onze jonge helden. 

Al is ook het niveau van alle trainers iets om te melden. 

Zonder de inzet van al deze dames en heren zou het moeilijk zijn voor onze jeugd. 

De tomeloze inzet wil ik hier dan ook even benoemen met grote vreugd. 

Dit jaar hebben de senioren ook weer fantastische resultaten behaald. 

Al dat trainen heeft zich blijkbaar goed uitbetaald. 

Een blik op de site bevestigt dat al snel. 

Want er zijn meerdere podiumplaatsen die ik daar tel. 

Waarschijnlijk zijn er ook sporters die meer van dit seizoen hadden verwacht, 

Voor hen was het seizoen dus bepaald geen pracht. 

In zo’n geval is het fijn dat het seizoen bijna is afgelopen. 

En kan de focus op het volgende seizoen, en daar op meer hopen. 

Vanaf deze zijde wil ik graag iedereen een fijne laatste maand wensen. 

Een maand met veel leuke activiteiten, lekker eten en gezellige mensen. 

Succes allemaal met het maken van de verplichte gedichten. 

Hopelijk heb ik met het tonen van medeleven die last wat kunnen verlichten. 

Nogmaals een fijne maand met veel plezier, 

Op naar het nieuwe jaar met nog meer vertier. 
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Oproep: 

Heb je items die je wilt verkopen? Stuur je verzoek (foto’s en omschrijving) op naar 

hactueel@hac63.nl . Dan zal deze hieronder worden geplaatst. Als items verkocht zijn, dan graag 

weer een berichtje, zodat er alleen echte “te koop” items blijven staan. 

Groet Manon 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wij hebben een item te koop: 

Craft thermo shirt Zwart maat 128/134 €7,50 

Voor contact: Erik Reumer (Lorens) 
Telefoon nr. 0653441667 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De Marathon van Keulen door de ogen van de trainers 

 

Op vrijdag 5 oktober begon die voor Jan en Anja of nee, die begon eigenlijk al voor de bouwvak 

vakantie want in juli waren de marathon mannen al begonnen met hun schema. Deze hebben ze zo 

goed mogelijk gevolgd al moest die soms wel eens een beetje aangepast worden om uiteenlopende 

redenen, maar de nodige kilometers zijn zeker gemaakt. Het weekend van de Marathon begon voor 

ons al op de vrijdag. Keulen in de avond een beetje verkend, goed gegeten en geslapen. De 

volgende morgen in het stadspark even lekker losgelopen om toch een beetje het gevoel te krijgen 

dat we niet alleen voor het support in de stad zijn. In de loop van de middag kwamen de atleten om 

beurten aanwaaien en de sleutels, die ik al op had gehaald, verdeeld en zo kon iedereen zijn kamer 

betrekken. Beetje rusten, wat rondgewandeld, startnummers opgehaald. 

Later op de avond na enig zoeken toch vlakbij ons 

hostel bij de Aziaat  heerlijk in de buitenlucht genoten 

van een lopend buffet. Deze viel gelukkig goed want 

niemand was de volgende dag ziek. `s Morgens al 

vroeg aan het ontbijt en de zenuwachtige kopjes 

lieten het zich goed smaken. Een enkeling had zelfs 

zijn eigen ontbijt meegenomen om geen enkel risico 

te lopen op darmklachten. De start was super en de 

mannen gingen voortvarend van start. Evert 

debuteerde wel heel voortvarend en ging geweldig 

mee met Bert en Jeroen-Pieter. Dit moest onze Evert 

later wel een beetje bekopen want heeeel lang liep hij 

op het schema van onder de 3 uur maar dit ging in het 

laatste kwart fout ( wat bij de doorkomst op zo`n 28 km al wel een beetje boel was te zien) maar hij 

wist toch in 3.14 uur te finishen. Zo zagen wij aan alle 6 de kopjes op de vele plaatsen waar we de 

mannen konden volgen mooi hoe het met ze ging. Dat was op deze marathon super voor elkaar 

want op de km punten 2/14/29/38 konden we zonder veel moeite aanmoedigen van wat water 

voorzien of een stukje mee te lopen.  

1 voor 1 kwamen ze dus alle 6, 5 x langs en omdat ze alle 

6 finishten met maar een dik kwartier verschil hoefden 

we niemand onderweg te missen.  Jerome Corba, de 

andere debutant, wist ondanks dat hij al vroeg in de 

wedstrijd zware kuiten had toch ook prima te finishen in 

3.18 uur. Voor hun eerste marathon een super prestatie. 

De andere 4 mannen hadden al eens eerder deze lange 

afstand gelopen en gingen allen voor een PR. Dat 

betekende ook een tijd van onder de 3 uur voor deze 4. 

Jeroen Pieter had de wedstrijd wel heel goed ingedeeld 

en je zag aan de tijden (die je prachtig kon volgen via 

een App) dat hij eigenlijk geen enkel verval had en wist 

een dik pr  in 2.53 uur te lopen. Bert en Albert Jan wisten 

ook beiden dik onder de 3 uur te lopen en zonder dat AJ 

het in de gaten had finishten ze exact gelijk in 2.58 uur. Aan beide mannen zagen we ook dat het 

laatste stukje marathon ook voor hun erg veel energie vroeg maaaaaar wel beiden een mooi pr. 

Aard zat heeeel lange tijd op een schema van onder de 2.50 uur te lopen maar zelfs Aard moest 

toegeven dat een marathon erg lang is. Wel was hij met 2.51 uur de snelste man van HAC`63 met 

ook net als de rest een prachtig PR. Na de wedstrijd kon de één zich nog fff lekker douchen, de 
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ander een infuusje maar na een dik uur zaten we allemaal heerlijk bij de pizzeria om even gezellig 

na te praten.  

Al met al weten wij (Anja en Jan) niet wat mooier is, zelf de Marathon lopen of er bij zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainingskamp Budget-Bestrating/Runnersworld Hoogeveen team. 

 

 

Vrijdag vertrok het team richting Tecklenburg om een weekend te gaan trainen. Dit met het oog op 

de winterperiode waarin weer een aantal crosswedstrijden staan gepland met als belangrijkste 
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piekmoment het NK cross. Hier zal een groot deel van het team weer aan de start staan. Bij de 

heren vanaf 35 jaar zal hier een poging worden gedaan om de teamtitel weer binnen te slepen. 

Vrijdag stonden er meteen 2 trainingen gepland door de heuvels van Tecklenburg en omgeving. Na 

ruim 32 kilometer werd de eerste dag besloten met een gezellige avond.  

 

De tweede dag bestond uit een langere duurloop in de ochtend en in de middag werd een 

baantraining afgewerkt samen met een paar Duitse gastlopers/ kennissen van wat wedstrijden. Hier 

werd pittig getraind en ondertussen gezellig bijgepraat. Na een gezellige avond bij het plaatselijke 

restaurant werd zondag nog een langere duurloop gedaan. Iedereen kon weer vermoeid maar 

voldaan huiswaarts keren. 
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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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