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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting 
of 15% spaarkorting over het gehele assortiment 
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Redactioneel 
Winterstop? 
 
Alweer een paar dagen van vorst, sneeuw 
en opvriezende wegen. Ook de 
atletiekbaan moet eraan geloven. De ene 
keer kunnen we op het kunstgras 
buitenom, maar de andere keer is dat zelf 
niet mogelijk. Maar het mooie is dan wel, 
dat de echte atleet zich niet laat 
tegenhouden en er spontaan allerlei 
routes buiten de baan worden 
voorgesteld om daar te gaan trainen. 
 
Alle competities van HAC’63 hebben de 
eerste wedstrijd / wedstrijden gehad. Bij 
alle competities staat de jaar kalender, 
zet dus de wedstrijden in je agenda en 
kom meestrijden voor de punten. 
 
Bij de nieuwjaarsreceptie was er tijd voor 
een terugblik op 2018 en een vooruitblik 
op 2019. O.a. kregen we een voorbeeld te 
zien van een kracht trainingsapparaat 
(een soort klim en hang toestel), welke 
aangeschaft gaat worden.  Een mooie 
toevoeging op de huidige mogelijkheden 
voor ALLE atleten. Want zowel de 
technische atleten, als de wegatleten 
hebben baat bij een sterk spierstelsel.  
 
Henriette Hooge neemt afscheid als 
trainer van de dinsdag ochtend groep. Zij 
heeft een mooie terugblik geschreven. 
 
 
Wat zouden jullie het komende jaar leuk 
vinden om terug te lezen in het 
HACtueel?  Welke dingen zou jij aan 
kunnen leveren voor het HACtueel?  Is er 
een bepaalde rubriek die jij in het leven 
zou willen roepen? Laat mij het weten!  
 
  
Veel leesplezier……………………………… 
 
                                                    Manon Vos 

 
 
 
KOPY insturen voor 25   februari  2019 
hactueel@hac63.nl 
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Voorwoord 
 
Beste clubgenoot, 

2018  was een bewogen jaar. Als bestuur hebben we een nieuwe ambitie uitgesproken: “een 

stapje verder en de lat een stukje hoger”. Het is lastig om een nieuwe koers uit te zetten en 

iedereen op dezelfde golflengte te krijgen. Met kleine stukjes en beetjes wordt er voorzichtig 

naar de toekomst gekeken. Bijvoorbeeld is de wedstrijdtrainingen voor de pupillen voor de 

medaillewedstrijden. Door trainers en atleten als zeer leuk en leerzaam ervaren. De resultaten 

waren er dan ook naar: ruim 140 PR’s! Wij zouden dit dan ook graag verder willen uitbreiden. 

Naast alle andere sportieve en mooie prestaties, is ook de opbrengst van de 

chocoladeletteractie super geweest: ruim 1680 letter verkocht!! Dank aan het Chocoteam voor 

deze actie. Wordt dit jaar ons “clubrecord” weer verbroken?? 

Helaas moet ik ook constateren dat niet alles voorspoedig gaat. Het afgelopen jaar hebben veel 

atleten hun lidmaatschap opgezegd. Redenen zijn divers, van studie en verhuizen tot aan meer 

ambitie dan de vereniging kan ondersteunen. Ook zijn er ook vele ondersteunende vrijwilligers 

die hun functie hebben opgezegd. Het is onnodig om te zeggen dat onze vereniging niet zonder 

vrijwilligers kan. Diverse commissies hebben dringend nieuwe vrijwilligers nodig. Het gaat 

bijvoorbeeld om de penningmeester, sponsorcommissie en trainer coördinator.  

Goed verder kijkend naar 2019! We gaan er een mooi sportief jaar van maken. De diverse loopjes 

zijn al weer bekend en ook de technische wedstrijden zijn of al bekend of worden binnenkort 

bekend gemaakt. 4 februari 2019 is er regio overleg waar alle wedstrijden worden vastgelegd.  

Onze jaarlijkse clubkampioenschappen zijn dit jaar het laatste weekend van september. 

Daarnaast heeft de WOC-T de ambitie om voor de zomervakantie een echte Steeple wedstrijd te 

organiseren. Dit is al weer een tijdje geleden geweest en biedt een mooie gelegenheid om onze 

baan aan de Nederlandse atleet te tonen.  Naast de geluidsinstallatie die vorig jaar is 

aangeschaft, zal dit jaar de ET worden aangeschaft. Deze grote aankoop is op de ALV2018 

goedgekeurd, maar is nog niet gedaan. Reden is onder andere een juiste kluis en accommodatie. 

Verder kan ik mededelen dat mijn persoonlijke doelstelling het wedstrijdsecretariaat en 

gemaakte afspraken met de Gemeente Hoogeveen ten tijden van de transitie naar deze 

prachtige locatie te realiseren.  

Een veel voorkomend gevoel is het ontbreken van het WIJ gevoel. Daar wil ik graag persoonlijk 

bijdragen aan het HAC’63 WIJ gevoel! Een van de kleinere dingen die hieraan bijdragen is de 

clubkleding. De 2de week van februari zijn er weer pasavonden. Hiervoor wordt de uitnodiging 

verstuurd. Zijn er daarnaast ideeën hoe dit te verbeteren, spreek mij dan even aan. Ik ben vaak 

te vinden langs de baan tijdens de trainingen van de A2 pupillen. 

Ik wens u allen een sportief 2019!  

Erik 

Leden mutaties  

Er zijn 3 nieuwe leden. 

Vanaf 1 februari zal Cor Stienstra de 

ledenadministratie op zich nemen. Heb je een 

wijziging in de e-mail adres, ga je verhuizen of wil 
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je afmelden? Neem dan contact op via ledenadministratie@hac63.nl .   Groet Martih 

Contributie 2019 

 

mailto:ledenadministratie@hac63.nl
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VACATURE BESTUURSLID 
HAC’63 is op zoek naar bestuursleden. Het bestuur van HAC’63 is onderverdeeld in een 
dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, en aanvullende 
(algemeen) bestuursleden. Het liefst heeft de club een zevenkoppig bestuur maar streeft 
minimaal naar een vijfkoppig bestuur.  Op dit moment bestaat het bestuur uit vier personen en 
om die reden is het noodzakelijk dat het bestuur word versterkt. 
Functieomschrijving 
• Als bestuurslid ben je (mede)verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. 
• Je hebt invloed op zaken die binnen de vereniging spelen 
• Je krijgt een eigen portefeuille met commissies waar je als contactpersoon voor dient 
Wij vragen dat je 
• 1 x per maand beschikbaar bent voor een bestuursvergadering 
• Enthousiast bent om de club te leiden 
Wij bieden 
• De kans om bestuurderservaring op te doen 
• De kans invloed te hebben in een leuke en dynamische vereniging  
Reageren op de vacature kan via: info@hac63.nl 

 

VACATURE LID PR-COMMISSIE 
HAC’63 is op zoek naar leden voor de PR-commissie. De PR-commissie vertegenwoordigd 
HAC’63 door middel van wedstrijdverslagen op de website, Facebook en de plaatselijke 
media. Met name voor de wedstrijdverslagen voor de diverse loopwedstrijden zijn wij op zoek 
naar een extra lid. 
Functieomschrijving 
• Als lid van de PR-commissie schrijf je in roulatieschema verslagen over de diverse 
wedstrijden waarin de leden van HAC’63 actief zijn 
• Je zorgt dat HAC’63 vertegenwoordigd is in de plaatselijke media 
Wij vragen dat je 
• in roulatieschema bereid bent om verslagen te schrijven voor de vereniging 
• (redelijk) goede kennis hebt van de Nederlandse taal 
• Enthousiast bent om de club te vertegenwoordigen in de pers 
Wij bieden 
• De kans om ervaring op te doen als schrijver 
• De kans HAC’63 op een leuke manier te helpen 
Reageren op de vacature kan via: info@hac63.nl 

  

mailto:info@hac63.nl
mailto:info@hac63.nl
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VACATURE LID SPONSORCOMMISSIE 
HAC’63 is op zoek naar leden voor de Sponsorcommissie. De sponsorcommissie is een 
belangrijk orgaan binnen de vereniging. De sponsorcommissie onderhoud contact met het 
bestaande sponsorbestand en kijken naar mogelijkheden om het sponsorbestand  uit te 
breiden. 
Functieomschrijving 
• Je onderhoud contact met de diverse sponsoren binnen de vereniging 
• Kijkt naar mogelijkheden om het sponsorbestand uit te breiden 
• Kijkt naar mogelijkheden om sponsoren te betrekken bij de vereniging 
Wij vragen dat je 
• het sponsorbestand goed onderhoud 
• Enthousiast bent om de club te vertegenwoordigen richting sponsoren 
Wij bieden 
• De kans invloed te hebben in een leuke en dynamische vereniging 
Reageren op de vacature kan via: info@hac63.nl 

 

 

VACATURE PENNINGMEESTER 
HAC’63 is op zoek een penningmeester. De penningmeester is een belangrijk persoon binnen 
de vereniging. Als penningmeester onderhoudt je contacten met debiteuren, crediteuren, 
leden en de gemeente Hoogeveen.  
Functieomschrijving 

 Je bent actief lid van het bestuur en beheert daarnaast de gelstromen binnen de 
vereniging 

 Je bent verantwoordelijk voor de financiële boekhouding van de vereniging via een 
professioneel boekhoudprogramma 

 Je bent verantwoordelijk voor incasso’s, credits en debets naar en van de vereniging, 
baanhuur, contacten met leden en sponsoren over betalingen en het opmaken van de 
jaarrekening 

 Je werkt nauw samen met de ledenadministratie 
Wij vragen van je 

 Kennis van boekhouden en zakelijk bankverkeer 

 Active rol in het dagelijkse bestuur van de vereniging 

 Nauwkeurigheid en verantwoordelijkheidsgevoel 
Wijbieden 

 Een interessante en betaalde functie in een sportieve omgeving 

 De kans om invloed te hebben op het dagelijks bestuur. 
Reageren op de vacature kan via: info@hac63.nl 

 

  

mailto:info@hac63.nl
mailto:info@hac63.nl
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Loopjes   februari  -  maart  (www.hardloopkalender.nl ) 

 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

 

   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 

Zat 23 Wilmand Trailrun Sleen 3.2 – 8 km -  10 EM – 15 EM 

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

Zon 24 Trailrunning Hattem Hattem 15 km 

     

  Maart  

Zat 3 5e BandenpuntLoop Nieuw Buiningen 5 km 

Zat 9 SallandTrail 2019 Nijverdal 25 – 50 – 75 km 

Din 12 La Brochette Coopertest Hoogeveen 6 – 12 min 

Zat 16 Kroeg tot kroegloop De Wolden 9.5 km 

Zat 23 Kleine Moere Cross Grollo 4.4 – 8.8 km. 

Zat 30 Drents Friese Wold Marathon  Diever 10 – 21.1 – 28 – 42.2 km 

Zat 30 Ned Air 2 Bruggenloop  Kampen 5  – 10 – 15 km. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Wedstrijden 2019    Hac63 - Hoogeveen: 

13 januari  Runnersworld Bentincksparkrun 

12 maart  La Brochette Coopertest – Hac63 atletiekbaan 

2 april  Primera De Haan Run  

http://www.hardloopkalender.nl/
https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/cross-evenementen/
http://www.mensingemarathon.nl/
http://www.teamsukerbiet.nl/activiteiten/
http://www.wildmanrun.nl/trailrun
https://loopgroep-dezandstuve.nl/halve-van-vroomshoop/
http://www.dorpsgaragenieuwbuinen.nl/
http://www.sallandtrail.nl/
http://www.lgr'88.nl/
https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/cross-evenementen/
http://www.dieversportief.nl/
http://www.2bruggenloop.nl/
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Tussenstand  HypotheekCentrum Hoogeveen Competitie  2019:  

 
 

 

 

Heren Senioren:   Dames Senioren: 
1. Albert Jan de Haan 50 (1 / 8) 1. Marjolijn Lok 50 (1 / 8) 

2. Arne ter Heide 45 (1 / 8)     

      

  

Heren 40+   Dames 40+ 
1. Aard van der Vinne 50 (1 / 8) 1. Ine Strijekr 50 (1 / 8) 

2. Gerko de Roo 45 (1 / 8) 2. Heidy Sneiders 45 (1 / 8) 

3. Marko Lok 40 (1 / 8) 3. Cathy van Es 40 (1 / 8) 

   4. Manon Vos 35 (1 / 8) 

   5. Evelyn Bouwknegt 30 (1 / 8) 

 

Heren 50+   Dames 50+ 
1. Jannes Dolfing 50 (1 / 8) 1. Anja Bennink 50 (1 / 8) 

2. Rolf de Gier 45 (1 / 8) 2. Marian Booijink 45 (1 / 8) 

   3. Jozina Ernst 40  (1 / 8) 

 

Heren 60+ 
1. T. Nieuwenstein 50 (1 / 8)  

2. Jan Lip 45 (1 / 8)  

3. Lambert Veldman 40 (1 / 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 

 

 

 

 Bij de in rood aangegeven wedstrijden zijn extra punten te verdienen ! 

Hier is het 75 / 70 / 65 / 60 / 55 / 50 / 49 / 48 enz… 

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/
http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/


18 
 

Tussenstand Schoonmaakbedrijf  

Jaap Prent Junioren Competitie 2019 

 

C/D Junioren: 

1e wedstrijd : Benticksparkrun 2500 M. 

 

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 

Tim van Es 50 

Wilbert Knol 45 

Ruben Eefting 40 

Marnix Prins 35 

Reinout Venema 30 

 

 

Meisjes:  

Naam:  1e 
wed. 

Milou Karssies 50 

Mariëlle Lensen 45 

Lisanne Venema 40 

 

 

A/B Junioren:  

 

1e wedstrijd: Benticksparkrun 5000 M. 

2e wedstrijd: Kerkrade (Cross) 

 
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 
wed. 

2e 
wed. 

Nick Kerkhof 50 50 

Wibert Knol 45 45 

 

 

Meisjes: 

 1e 
Wed 

Joyce Kats 50 

 

Miranda Karsies 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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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. 

  

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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Reglement 

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.  

  

 

 

 

 

 

mailto:hinko_vdhof@hotmail.com
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Wedstrijden 

RunnersWorld PR competitie 2018 / 2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afmelden: 

We kregen een vraag hoe aftemelden voor een wedstrijd. Dit doe je bij de trainer die mee gaat naar 

betreffende wedstrijd, mocht dit niet van toepassing zijn kun je ook een e-mail sturen naar 

jeugd@hac63.nl.  

Daarnaast staat in atletiek.nl  een e-mail adres van de organisatie van de betreffende wedstrijd, hier 

stuur je ook een afmelding. Bij het niet starten komt dan DNS te staan. DNS betekent Dit Not Start 

wat achter de atleet resultaten komt te staan. 

Vriendelijke groet,  Silvia Reumer 

 

 

Uitslagen  

RunnersWorld PR competitie 2018 / 2019 
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Lorens Reumer 1+4 1+1                 7 

Suzanne Veuger 2 1+2                 5 

Wes Jones   1+1                 2 

Aron Martens   2                 2 

 

PR Competitie 2019 Pupillen Omschrijving Data Inschrijving 

Stadskanaal Indoor Meerkamp 600 meter  Gesloten 

Drachten Indoor Meerkamp Estafette team  Gesloten 

Steenwijk/Tuk Indoor Meerkamp  9 maart Open 

Heerenveen Indoor Meerkamp  16 maart Open 

Assen Outdoor Meerkamp Opening eind maart Inactief 

Emmen Outdoor Meerkamp Medaillewed 1e april Inactief 

Groningen  Outdoor Meerkamp Medaillewed 2e mei Inactief 

Hoogeveen Outdoor Meerkamp Onderlinge HAC '63 juni  Inactief 

Assen Outdoor Meerkamp Medaillewed 3e juni/juli Inactief 

Heerenveen Outdoor Meerkamp Nrd Ned. Kampioenschappen juli Inactief 

Hoogeveen Outdoor Meerkamp Medaillewed 4e  Inactief 

Hoogeveen Outdoor Meerkamp Clubkampioenschappen  Inactief 

mailto:jeugd@hac63.nl
http://www.atletiek.nu/
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Mini – B – C pupillen 
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                Totaal 

Daphne Veuger 1+2 1+3                 7 

Naomi Hoorn   1+3                 4 

Tijn Kohl 2                   2 

  

De eerste indoor wedstrijd heeft plaats gevonden te Stadskanaal. Onderstaand vindt je de 

hoogtepunten: 

 
 

Prijzen waren er voor de junioren: 

 

3e Rico Kleine  - Junior A - 50 meter  

2e Rico Kleine -  Junior A - Kogel   

2e Rico Kleine - Junior A - Hoogspringen   

3e Sander Baas - Junior A - Kogel   

3e Rasmillea Latulola - Junior B -  50 m.  

3e Nina de Haes - Junior C - Hoogspringen  
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Wedstrijd 12e Indoor Drachten: 

Het was een Atletic Champs team wedstrijd waarin totaal bij de pupillen 27 teams streden van 14 
verschillende verenigingen. Vanuit HAC'63 hebben totaal 6 atleten deelgenomen, die samen met 
andere verenigingen een team konden vormen. 
De onderdelen Hoogspringen, 40m sprint en kogelstoten waren de uitdaging. 
A pupillen Aron Martens, Lorens Reumer, Suzanne Veuger en Wes Jones. 
Als samengesteld team hebben ze de 12e plaats weten te behalen. 
 
De onderdelen Hoogspringen, 40m sprint en medicijn bal waren ook hier de uitdaging. B pupillen 
Daphne Veuger, Naomi Hoorn als samengesteld team hebben ze de 5e plaats weten te behalen. 
 
Bij de junioren hebben 6 deelnemers meegedaan. Ook hier waren de onderdelen 40m sprint, kogel 
en hoog de uitdagingen. 
Sander Baas (junior A) wist daar een 1ste plaats te behalen met totaal 1148 punten. 
Eva Stienstra (junior A) wist ook de 1ste plaats te behalen met totaal 1482 punten. 
 
Bij de junioren D1 hebben Tim ten Kate 1019 punten, Micah Djababoe 970 punten en Roan Jones 
949 punten behaald. 
Junioren B Rebecca Leune 1390 punten en Samanta Vondeling 1180 punten behaald en als Junior 
C2 Nina de Haas 1441 punten 
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 Routine dieren 

Laten we starten met een gewetensvraag: Hoe vaak loop 

jij hetzelfde rondje? (en nee, dan bedoel ik niet de ronde 

van 400 meter op de baan). Maar eerlijk, hoe vaak loop jij 

hetzelfde rondje?  

Het is dat ik de afgelopen 2 jaar ongeveer 6 keer ben 

verhuisd maar ik eigenlijk loop ik heel vaak dezelfde 

rondjes. Dat is zelfs bijna onderdeel van het antwoord op 

de vraag: hoe bevalt je nieuwe woning? Mijn antwoord: 

‘Ja, goed! Ik heb al weer twee standaard rondjes om te 

lopen.’ Twee, dat is wel belangrijk, je hebt altijd een 

kortere en een wat langere. Maar wel altijd hetzelfde. 

Vooral als je doordeweeks gaat lopen dan is het hebben 

van een vaste ronde lekker, aangezien je precies weet 

hoe lang je onderweg bent en dus ook precies weet hoe 

laat je dan weer thuis bent.  

Ik woon nu een maand op een nieuwe plek en ik heb al 

een vast rondje. Ik ga de deur uit en 6,5km later ben ik 

weer terug. Heerlijk. In Nieuweroord had ik dat nog 

sterker. Ging ik alleen lopen, dan was het steevast een 

ronde van 6km. Ging ik samen dan werd het er een van 

8km; dan kwamen we allebei vanaf huis aangerend en 

zonder overleg vervolgden we onze weg.  

Mensen zijn ook echte gewoonte dieren; we hebben het 

niet zo op veranderingen. Ik slaap namelijk aan de 

rechterkant van het bed. Dat is nooit overlegd, dat is zo 

‘gegroeid’. Ik weet dat dat bij heel veel mensen zo is. 

Maar moet je nu voor de grap eens aan de ‘verkeerde’ 

kant van het bed gaan liggen. Dan krijg je iemand naast je 

staan die je aankijkt alsof er water brandt. Zo ingebakken 

zit dat, zo vastgeroest in patronen. 

Zo hebben de meesten ook voor wedstrijden van die 

inbakken routines. ’s Ochtends twee kopjes koffie om 10 

uur. Het sporthorloge aan de lader. Dan een klein rondje 

met de hond buiten. Dan naar de wc. Dan twee bruine 

broodjes met kaas en een glas melk. Dan omkleden en 

richting de wedstrijd. Daar 5 kilometer inlopen op een 

bepaalde snelheid. De hartslag een keer naar het toppunt 

brengen in een sprintje van 200meter. Dan een banaan. 

 

 

brengen in een sprintje van 200meter. Dan een banaan. 

Dan nog drie keer springen en een beetje rekken en 

strekken en dan gaaaaaan. 

Het klinkt vrij relaxed, totdat de kaas op is. Dan heeft 

meneer of mevrouw de atleet een probleem; want hoe 

kun je nou een wedstrijd lopen zonder broodje kaas. Al 

het ‘normale’ lijkt niet ineens niet meer zo normaal. Dan 

is gelijk het inlopen niet zo lekker meer. Je hartslag 

bereikt zijn top niet tijdens de 200 meter sprint. De 

wedstrijd is verloren. 

Toch is dat zonde. Laat die gewoontes af en toe eens 

lopen. Doe het eens anders dan anders. Dat rondje van 

8km die ik met die vriendin samen liep deden we af en 

toe weleens andersom. Dat voelde gek want al kenden 

we de ronde door en door. Toch was het lastig bepalen 

waar op de route we waren. Maar we zagen ook alles 

anders, huizen en schuurtjes werden ineens zichtbaar 

omdat ze anders achter bomen stonden. Dezelfde ronde 

maar toch anders. Ik kan het iedereen aanraden! En wat 

er gebeurt als je aan de ‘verkeerde’ kant van het bed gaat 

liggen? Dat heb ik nog niet getest. Die houden jullie nog 

tegoed.  
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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 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Afscheid dinsdagochtend groep Hac ‘’63 
 
OP dinsdagavond 8 januari 2019 heb ik afscheid genomen van de dinsdagochtend groep. Dit 

gebeurde in het sportcafé de twee gezusters onder het genot van een heerlijke winterbarbeque. 

Daarvoor mijn complimenten, want het was allemaal even lekker. De dinsdagochtend groep, waar 

ik 28 jaar heb gesport. De laatste 12,5 jaar trainer van was. Middels dit clubblad stelde ik mij 12,5 

jaar geleden voor als trainer en middels ditzelfde clubblad neem ik nu afscheid. 28 jaar samen 

lopen, dat zijn ongeveer 1232 trainingen,  dat zijn ongeveer 6160 kilometers. Dan tel ik de 

kilometers die we buiten de baan samen liepen niet mee. Dat zijn vele, vele oefeningen. Dat zijn 

1232 kopjes koffie samen drinken. De dinsdagochtend groep waar alles mocht en niks hoefde. Had 

je eens geen puf in hardlopen, om wat voor reden dan ook dan ging je wandelen. Was het regen en 

wind en wilde je naar binnen geen punt. Een groep waarbij je je op je gemak voelde, waar een ieder 

haar zegje kon doen. We deelden zoveel meer dan alleen het hardlopen. Heel veel mooie 

momenten, hilarische momenten maar ook verdrietige momenten. Van trouwrij tot geboorte. Van 

jubileum tot nieuwe woning, maar ook blessureleed, ziekte en sterfte. Van alles is er in die 28 jaar 

gebeurd. Minstens 25 x een dag uit samen met de huifkar, op de fiets, met de boot. Van 

klompjesgolf tot schilderworkshop. Van dagje varen  tot handboogschieten. Te veel om op te 

noemen. Het was dan ook een moeilijk moment om te zeggen dat ik er mee stop als trainer vanwege 

studie. En een ieder van de groep vond het heel jammer. Maar ook nu weer het begrip en hartelijke 

succeswensen van ieder. Ook van jullie samen een prachtig cadeau. Als ik mijn bestemming heb 

gekozen voor het uitje en ik zit met mijn fles lekkers dan zal ik nog eens proosten op Rina, op 

Lammie en Janet, Gea, Marianne, Gea 2, Annet, Marcel, Femmy, Inge, en alle dames waar ik mee 

gelopen heb. We houden dan ook zeker nog wel contact. Maar niet meer op dinsdagochtend. 

Bedankt leuke groep en tot ziens.  

Hartelijke groet Henriëtte. 
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Contact vragen en opmerkingen voor de 

redactie: Redactie HACtueel, Postbus 2046, 

7900 BA Hoogeveen, hactueel@hac63.nl 

 

 

Algemene vragen  

Lidmaatschap, Cor Stenstra,  

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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