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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting 
of 15% spaarkorting over het gehele assortiment 
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 Redactioneel 
 
Opstarten 
 
Heel veel drukte in de laatste maand van 
het jaar. En “opeens” is het januari. Een 
nieuwe start, maar ook gewoon doorgaan 
met de dagelijkse zaken. 
 
8 januari bent u uitgenodigd om op het 
nieuwe jaar te proosten en de 
prijsuitreikingen bij te wonen van de 
beide competities.  
 
En dan gaan we weer fris van start. Eerst 
de Runnersworld Bentickspark run, die 
door de voetbal en de atletiekvereniging 
samen worden georganiseerd. Leuk om 
zo een samenwerking te hebben. De 
jeugd kan op dezefde dag hun eerste 
punten scoren voor de PR competitie. 
 
  
Veel leesplezier……………………………… 
 
                                                    Manon Vos 

 
 
KOPY insturen voor 25 JANUARI  2019 
hactueel@hac63.nl 
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Voorwoord 
 
 

Het nieuwe jaar is weer begonnen, allereerst daarom de beste wensen voor een mooi en sportief 

2019. Wat 2019 ons gaat brengen is natuurlijk nog een groot raadsel, wat natuurlijk wel bekend is 

dat op zondag 13 januari de Runnersworld Bentincksparkrun op het programma staat en daar 

hopen wij jullie allemaal te mogen verwelkomen als deelnemer of vrijwilliger.  

Maar ik ga er niet om heen draaien, 2019 gaat een jaar worden waarin echt grote stappen 

gemaakt moeten worden. Zoals bekend hebben we in 2018 regelmatig gevraagd om ons te 

helpen als vrijwilliger. Er zijn daardoor een aantal nieuwe vrijwilligers opgestaan, vooral de 

jeugdtrainersstaf heeft een metamorfose ondergaan, maar om de club echt leefbaar te houden 

hebben wij uw hulp echt hard nodig.  

Ook staan er nog een aantal gesprekken met de gemeente op de agenda. De inhoud van deze 

gesprekken laat ik hier nog even achterwege. Maar wij, het bestuur, doen ons best om er het 

beste voor HAC’63 uit te halen.  

Maar er staan ook andere zaken op het programma, die later in het jaar wel duidelijk zullen 

worden. Ik houd jullie daarvoor dus nog even in spanning en ik hoop dat wij er met zijn allen een 

heel mooi 2019 van kunnen maken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden mutaties  

Er zij n 6 nieuwe leden. 

Groet Martih Guichelaar. 
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Contributie 2019 
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Loopjes   januari –  februari (www.hardloopkalender.nl ) 

 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

 

  Januari  

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

Zat 5 Zuudwoldiger snertloop Zuidwolde 10 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 

     

     

   Februari 

Zat 9 3 Meren Cross Gieten 4.6 – 8.8 km 

Zon 10 Mensinge Marathon Roden 17 – 25 – 34 – 41.2 km 

Zon 10 Sukerbietentrail Lemele 11 – 24 km 

Zon 24 Halve van Vroomshoop Vroomshoop  5 – 10 – 21.1 km. 

     

     

     

     

     

     

     

     

Wedstrijden 2018 Hac63 - Hoogeveen: 

13 januari  Runnersworld Bentincksparkrun 

12 maart  La Brochette Coopertest – Hac63 atletiekbaan 

2 april  Primera De Haan Run  

 

 

  

http://www.hardloopkalender.nl/
http://nieuwjaarsloopdewilp.nl/
https://www.zzvv.nl/461/293/40e-snertloop-zzvv/
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
https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/cross-evenementen/
http://www.mensingemarathon.nl/
http://www.teamsukerbiet.nl/activiteiten/
https://loopgroep-dezandstuve.nl/halve-van-vroomshoop/
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EINDSTAND  HypotheekCentrum Hoogeveen Competitie  2018:  

 
 

 

 

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) 

   4. Jozina Ernst 480 (13 / 8) 

   5. Jaqueline t. Brummelhuis 350 (  8 / 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
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Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 

 

 

 

 

Jan ten Cate 

 

  

 2019 C/D junioren A/B junioren 

Januari 

1 13 januari Runnersworld Bentincksparkrun 
2500m 

Runnersworld Bentincksparkrun 
5000m 

2   Breda 

3   Kerkrade 

Februari 

4  NK Cross NK Cross 

Maart 

5 12 maart La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

April 

6 2 april  Primera 4 mijl Run  

Juni 

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

8 5 juni Speeltuinloop Hollandscheveld 2km Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

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

Juli 

10 13  juli Singelloop Hollandscheveld 2,5 km Singelloop Hollandscheveld 5 km 

Augustus 

11 21 aug. Alkeloop Alteveer Alkeloop Alteveer 

September 

12 14 sept.  Klenckeloop Oosterhesselen 5 km 

13 28 sept. Clubkampioenschappen 800m Clubkampioenschappen 3km 

Oktober 

14 6 oktober Bikkelloop Zuidwolde 2 km Bikkelloop Zuidwolde 5 km 

15 10 oktober La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

16 oktober Oldemeijercross Oldemeijercross 

November 

17 nov.  Tilburg 

18 9 nov. Schoonhovencross   3,2 km Schoonhovencross  3,2 km 

December 

19 Dec Lageveldcross Wierden Lageveldcross Wierden 

20 Dec NNK Appelscha  of CC Sneek                     NNK Appelscha of CC Sneek                     

21 Dec  Soest 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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Eindstand Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 2018 

Tussenstand 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 

14e wedstrijd: Dorpsloop de krim 2,5 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 - 

 

Naam:  12e 
wed 

13e 
wed 

14e 
wed 

Punten 
tussenstand 

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

Tim van Es 45 50 50 470 (van 10 wedstr.) 

Ruben Eefting - - 45 420 (van 10 wedstr.) 

 

Meisjes:  

Naam:  1e 
wedstr. 

2e 
wedstr. 

3e 
wedstr. 

4e 
wedstr 

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 

14e wed Punten 
tussenstand 

Sharon Steenbergen - - - 490 (van 10 wedst.) 

Milou Karssies 50 50 - 465 (van 10 wedst.) 
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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 

18e wedstrijd: Dorpsloop de Krim 5 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 

18e 
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 
wedstr 

3e 
weds
tr 

4e 
weds
tr 

5e 
weds 

6e 
weds 

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 

18e 
wed 

Punten tussenstand:  

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

Robin Prent - - - 50 50 50 50 495 (van 10 wedst) 

 

Miranda Karsies 
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Reglementen Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 2019 

• De competitie wordt per kalender jaar gehouden en omvat voor de C/D junioren 14/15  en voor de A/B 

junioren  20/21 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. Tijdens  het  seizoen kan er een wedstrijd komen te vervallen door diverse redenen, maar 

kunnen er ook 1 of 2 baanwedstrijden aan toegevoegd worden, omdat niet altijd wanneer het 

wedstrijdschema word gemaakt alle wedstrijden en afstanden al bekend zijn.  

• 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 

word dan de leeftijd die bij de desbetreffende wedstrijd word 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. Bij de in rood aangegeven wedstrijden zijn extra 

punten te verdienen hier is het 75/70/65/60/55/50/49/48 enz… Loop je voldoende wedstrijden in het nationaal 

loopcircuit mee, krijg je buiten te verdienen punten een bonus van 50 punten 

•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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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.  

  

De 1ste wedstrijd openingswedstrijd van de competitie is 13 januari te Stadskanaal. Inschrijving is 

tot 4 januari. Helaas maar 1 A2 pupil en 5 junioren hebben zich aangemeld. Sander gaat mee als 

trainer.  

 

 

mailto:hinko_vdhof@hotmail.com
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2 februari   Drachten is een wedstrijd hand gemeten met estafette 's ochtends. Fantastische 

wedstrijd om ook in team verband een prestatie neer te zetten. Voor meer informatie vraag je 

trainer. 

Wedstrijd omschrijving: Impala indoor wordt wederom gehouden in sportcentrum Drachten waar 
het dragen van spikes niet is toegestaan. 
 
De indoor voor pupillen zal ‘s morgens plaatsvinden. 
 
Er is plaats voor 16 teams A pupillen en 12 teams B/C/mini pupillen. 
In elk team is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Bij kleinere teams is de kans groot dat 
individuele inschrijvingen bijgeplaatst worden door de organisatie. 
 
Meerkamp is JPA/MPA : 40m, kogel, hoog + estafette 
Meerkamp is B/C/minj: 40m, m-bal, hurk + estafette 
Inschrijving en betaling kan per atletieknu.nl plaats vinden. 
 

 

9 maart  Tuk/Steenwijk indoor 

16 maart  Heerenveen indoor 

 

 

Vriendelijke groet,  Silvia Reumer 

 

  

http://atletieknu.nl/
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 Geen jaartal, maar NU.  

Het jaar komt en het jaar gaat. 2018 werd met een hels 

vreugdevuur afgesloten (in Schevingen althans). 2019 

werd met veel geweld ingeluid (aldus de politie). Vanaf 2 

januari zijn de meesten al weer aan het werk, de rest mag 

vanaf 7 januari ook weer aan de slag en zo racen we 

zonder er lang bij stil te staan het nieuwe jaar weer in. 

We hebben goede voornemens waarvan de eersten op 2 

januari al weer sneuvelen, ook andere doelen die we 

stellen halen we niet. Vaak gewoon omdat… Omdat niks.  

Dat kan ook bijna niet want de hele wereld is aan het 

racen; de zomer van 2018 was nog niet voorbij of er werd 

al gepraat over de zomerplanning van 2019. En ook zelfs 

al verder vooruit, alle klimaatplannen, economische 

voorspellingen, sportevenementen maar ook persoonlijke 

dingen zoals studie, werk, etc. Plannen, plannen en nog 

meer plannen. De meest van die dingen liggen nog ver 

voor ons maar toch hebben ze ook nu al volle aandacht 

nodig. Zoveel plannen die secuur en met veel precisie 

worden gemaakt maar die toch niet uitkomen. Een 

project op het werk waar je met veel tijd en focus aan 

werkt, die uiteindelijk faalt omdat iemand anders er 

minder tijd en aandacht aan werkt. Een marathon 

waarvoor je een jaar lang de longen uit je lijf rent met als 

resultaat dat je een week voor aanvang geblesseerd raakt 

waardoor je niet kunt starten. Klimaatplannen die altijd 5 

tot 20 jaar vooruitkijken en daarin ‘anticiperen’ op de 

veranderende omgeving die ze eigenlijk niet kunnen 

voorzien waardoor de doelstellingen nooit gehaald 

worden. Of überhaupt doelstellingen die na vele 

evaluatierondes worden vastgesteld maar waar nooit een 

strategie op wordt gevoerd en dus nooit worden gehaald. 

Zonde… 

Er zijn zoveel voorbeelden van dingen die we graag 

samen willen bereiken maar waar eigenlijk niks van 

terecht komt omdat er gewoon de focus niet op ligt. Vaak 

geven we de ‘schuld’ aan anderen, dan verwijten we 

anderen dat ze er niet genoeg tijd aan besteden maar 

vaak ligt het ook bij onszelf. Je wilt een mooie nieuwe 

auto, je bedenkt een merk, type en jaartal. Je gaat een 

 

 

auto, je bedenkt een merk, type en jaartal. Je gaat een 

paar keer zoeken op Marktplaats of zelfs bij een dealer en 

vervolgens gaan er maanden voorbij; of je hebt geen geld 

gespaard of je maakt gewoon simpelweg de keuze niet of 

er is nog iets anders aan de hand maar in ieder geval laat 

die auto nog even opzicht wachten.  

Veel gedoe allemaal, al die doelen stellen en plannen 

maken. Dat kan ook erg stressvol zijn. Vooral omdat de 

mensen om je heen vaak iets van je verwachten. Wat we 

dan met elkaar wel eens vergeten is dat het niet gaat om 

plannen maken; leef eens in het nu. Wat moet ik nu doen 

wat morgen niet kan? Heb geen verwachtingen voor 

morgen en leef. Ook dat kan een variatie aan dingen zijn; 

ga hardlopen in plaats van tv kijken, ga eens 

verzekeringen bekijken in plaats van hardlopen, ga eens 

een (zelf-)studie of cursus doen in plaats van op visite bij 

je ouders. Doe eens iets anders dan wat je normaal zou 

doen en zie wat er gebeurt. Leef eens in het nu. Plannen 

maken kan altijd nog! Een bijzonder mooi en verrassend 

2019 gewenst. 

 

 

 

 

.  
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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 

 

 

 

 

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

Actief weekend voor HAC’63 atleten 
 
Zaterdag 
Het weekend begon op zaterdag 8 december met de 19e editie van de boscrosstrailrun in Diever. 
Er werd vroeg gestart, helaas was het weer erg slecht. Er kon gekozen worden uit de volgende 
afstanden: 10,5 km, halve marathon en de hele marathon. Alle afstanden werden vertegenwoordigd 
door HAC-dames atleten. Evelien Bouwknecht en Marjolein Roos liepen samen lekker door de 
modder de 10,5 km. Claudia van Tellingen werd knap derde op de halve marathon in een tijd van 
1.53.10.  
Wil-Inge Hulzebos kwam netjes 4 min later over de eindstreep en werd 5e. 
Ook dit weekend stond Miliou Lendfers weer op het podium. Op de marathon werd ze eerste bij de 
vrouwen in een tijd van 3.39.03. Volgende week gaat ze meedoen met een trailmarathon. 
 
In Nijverdal was het een sterk bezet veld. Tijdens deze Nijverdalsebergcross werd HAC atleet Aard 
van der Vinne knap 3e op de 10 km in een tijd 40.55. 
 
Een grote groep HAC-ers zijn afgereisd naar Kraggenburg. 
Dave Hulzebos kwam uit op de 2500M. In een spannende race werd hij sterk 2e in een tijd van 9.21. 
Op de 10 km (MSEN) waren er veel HAC-ers vertegenwoordigd. Het was een sterk deelnemersveld. 
Erik Leusink werd knap 3e in een tijd van 37.17. Harm Jan Martens was net te sterk voor Erwin 
Akkerman, ze werden 6e en 7e. 
Bij de mannen 40+ werd Henry Rutgers eerste met grote voorsprong op nummer 2. Hij kwam binnen 
in een tijd van 38.26. 
 
 
 

mailto:hactueel@hac63.nl
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Zondag 
Door ziekte en blessures van een aantal HAC-ers 
gingen er maar drie atleten naar de Cees Clement 
cross in Sneek. Dit evenement is een open Fries 
kampioenschap veldlopen en is vernoemd naar 
Cees clement, oud-Nederlands kampioen op de 5 
en 10 KM. Cees Clement was zelf aanwezig en 
mocht het startschot lossen, de prijzen uitreiken 
en hij kletste met de atleten.  
Tim van Es en Wouter de Roo beiden Jongens C 
deden mee met de 2 KM. In de eerste ronde gleed 
Tim van Es uit in een bocht en liep daardoor een 
kleine achterstand op. Hij werd toch knap 5e in 
een  
tijd 8.04. 
Wouter de Roo liep sterk en nam de 2e ronde de 
koppositie. Deze liet hij niet meer los en werd knap 
eerste in een tijd van 7.45. Hij kan zich nu Drents-
Fries kampioen noemen.  
Zijn vader, Gerko de Roo, kwam niet op het 
podium maar was tevreden met z’n tijd op de 10 
km. 
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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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