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Redactioneel 
 
Natte voeten 
 
 
10 mei is het zover, de eerste 
steeplechase wedstrijd in Hoogeveen 
sinds 2008. Ik ben heel erg benieuwd 
hoeveel Hac leden de uitdaging 
aandurven….. ik in ieder geval niet. Op 
dezelfde avond zijn er ook andere 
loopnummers te lopen. 
 
Eind mei wordt er weer een evenement 
georganiseerd, nl de jaarlijkse Simone 
FM uurs-Estafette. Met een team van 3of 
4 in 1 uur zoveel mogelijk meters lopen. 
 
Op de wedstrijd kalender van de 
competitie staat voor de komende week 
heel wat op de kalender: Zuidwolde Lexis 
Cross de erflanden run en de 800m Van 
Eeks Trackmeeting . Er kan dus veel 
veranderen in de standen in een korte 
tijd. 
 
 
Een leuk verslag van de Ekiden, 3 
interviews en een uitgebreid verslag van 
de jeugd. 
 
 
 
Veel leesplezier…………… 
 
 
                                                 Manon Vos 

 
 
 
KOPY insturen voor 25   mei  2019 
hactueel@hac63.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:hactueel@hac63.nl
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Voorwoord 
 
April ligt weer achter ons en daarmee ook weer de Cascaderun, nu staat mei voor de deur en daarin 
organiseert HAC’63 een tweetal wedstrijden. 
 
 Op 10 mei organiseren we de Van Eeks Trackmeeting op het programma met als belangrijkste 
onderdeel de steeplechase. Een onderdeel dat we al een lange tijd niet meer hebben georganiseerd 
bij HAC’63. De laatste keer was volgens mij in 2008 geweest, al weer 11 jaar terug.  Destijds kwam 
Simon Vroemen naar Hoogeveen en liep toen een dusdanig goede tijd dat hij zich daarna probeerde 
te kwalificeren voor de Olympische Spelen. In die elf tussenliggende jaren is er natuurlijk van alles 
veranderd. We zullen nu voor het eerst op de nieuwe baan een Steeple wedstrijd organiseren. Of 
we nu weer prestaties gaan zien zoals die in 2008 gelopen werd, valt natuurlijk te bezien, Wel hopen 
we dat er een mooi aantal deelnemers aan de start zag gaan staan.  
 
Daarna staat ook nog een ander evenement op het programma. De Simone FM uurestafette. Een 
onderdeel waar iedereen aan mee kan doen. Dus als je een leuk team kan vinden om mee te doen, 
dan raad ik het je zeker aan. 
 

Remco Bos 

Leden mutaties  

Er zijn 3 nieuwe leden bijgekomen in april. 

Heb je een wijziging in de e-mail adres, ga je verhuizen of wil je afmelden? Neem dan contact op via 

ledenadministratie@hac63.nl .   Groet Cor 

  

mailto:ledenadministratie@hac63.nl
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Contributie 2019 
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Oproep Sponsor clubkleding gezocht:  

Kinderen, mensen in gezondheid en beweging. Als vereniging wensen wij 

voor ieder atleet betaalbare clubkleding. Ben jij een ondernemer die de 

atletieksport HAC’63 een warm hart toedraagt? Voor onze nieuwe 

clubkleding die via Craft sportswear worden aangeschaft zijn wij opzoek 

naar sponsoren voor de trainingspakken en hoody’s. Wat bieden wij: uw logo op het kledingstuk, 

waarbij u zichtbaarheid bij trainingen en regionale wedstrijden. Daarnaast media aandacht, waarbij 

u mag denken aan onze nieuwsbrief en plaatsing op Facebook. Hierin mag u uw eigen bedrijf 

presentatie tekst aanleveren mocht dit wenselijk zijn. 

Contact: jeugd@hac63.nl of bel Erik Reumer 06-53441667 

 

Kledingvoorschriften AtletiekUnie bij (competitie)wedstrijden  

Er zijn binnen de vereniging best veel vragen over de kledingvoorschriften bij officiële wedstrijden. 

Vanuit het wedstrijdreglement van de AtletiekUnie is de onderstaande tekst afkomstig:  

“Bij alle competitiewedstrijden (inclusief de NK teams) moeten atleten gekleed zijn in het bij de 

Atletiekunie geregistreerde verenigingstenue (club-kleding). Onder verenigingstenue wordt 

verstaan: kleding in de kleuren, zoals die bij de Atletiekunie staat geregistreerd, dat wil zeggen 

inclusief balken, biesjes e.d., al dan niet met embleem, vignet of dergelijke en de eventuele letters 

op het shirt, aanduidend de naam van de vereniging en/of sponsor. Het verenigingstenue dient als 

herkenning voor andere atleten, jury en publiek.  

De wedstrijdleider of scheidsrechter kan een atleet aanwijzingen geven met betrekking tot (het 

dragen van) de wedstrijdkleding. Als de atleet geen gevolg geeft aan deze aanwijzingen, kan hij 

worden gewaarschuwd of gediskwalificeerd. Het ontbreken van bijvoorbeeld een band of bies hoeft 

de herkenbaarheid niet te beïnvloeden. De wedstrijdleider of scheidsrechter zal slechts dan tot 

waarschuwing of diskwalificatie kunnen overgaan als aan de eis van herkenbaarheid niet is 

voldaan.”  

Bron: Wedstrijdreglement 2018-2019 januari 2018 artikel 143 “kleding, schoenen en startnummers”  

Voor pupillen geldt een minder strenge norm. Echter willen wij vanuit HAC’63 wel graag dat de 

pupillen in clubkleding aan een wedstrijd deelnemen. Ook hier geldt dat de herkenbaarheid van een 

vereniging belangrijk is.   

Er is een pasavond geweest in februari jl. Daaruit is gebleken dat we nog niet aan de 

bestelhoeveelheden kunnen voldoen. Er zal op korte termijn een nieuwe pasavond worden 

georganiseerd. Mocht je dus nog geen wedstrijd club tenue hebben, dan kunnen deze nog steeds 

besteld worden. Hiervoor krijgt u nog een uitnodiging via Info=hac63.nl@sportlinkservices.com, 

check anders uw SPAM mailbox. 

Heb je als atleet (geen) clubkleding, en heb je hierover vragen? Neem dan even contact op met 

Silvia (moeder van Lorens). Silvia is bereikbaar via clubkleding@hac63.nl .  

 

  

mailto:jeugd@hac63.nl
mailto:Info=hac63.nl@sportlinkservices.com
mailto:clubkleding@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 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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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 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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Loopjes   mei  -  juni   (www.hardloopkalender.nl ) 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

  Mei   

Zat 4 Pop-up trail Langs de Regge Ommen 10 km. 

Zat 4 Hunebedloop Borger 5 – 10 km 

Zat 4 Lexis Crossloop Ommen 5 – 10 km 

Zon 5 Pop-up trail Besthem en Eerde Ommen 15 – 20 – 30 km 

Maan 6 Pop-up trail Lemelerberg Ommen 15 – 22 – 30 km 

Woe  8 Erflandenrun Hoogeveen 5 – 10 km 

Vrij 10 
Autoschadebedrijf van Eeks 

Trackmeeting 
Hoogeveen 800 m – 3 km – 5 km 

Zat 11 5e Dorp met vaart-loop Nieuw Amsterdam 5 – 10 km 

Zat 18 Midden Drenthe Loop Zwiggelte 5 – 10 – 21.1 km 

Zon 19 Meppel City Run Meppel 6.4 – 12.8 km 

Zat 25 RunForestRun Gasselterveld Gasselte 13 – 26 – 42.2 km 

Zat 25 Drenthe Loopfestijn Klazinaveen 6.4 – 10 – 21.1 km 

Zon 26 Koggel Balkbrug Run Balkbrug 5 – 10 km. 

Woe 29 Simone FM Estafetteloop Hoogeveen 1 uurs estafette 

   Juni 

Zat 1 
1e Hoeve aan den weg Oude 

Willem 2019 

Oude Willem (gem. 

Westerveld) 
3 – 6 – 8 – 10.3 – 10EM – 20.6 km 

Zon 2 Mooi Ruinen Run Ruinen 5 – 10 km 

Woe 5  Speeltuinloop Hollandscheveld Hollandscheveld 5 km 

Zat 8 10Venenloop Tiendeveen 5 – 10 – 21.1 km. 

Maan 10 De Kolonieloop Frederiksoord 5 – 10 km. 

Maan 10 Loop Rondje Koekange Koekange 5 – 10 km. 

Vrij 14 StoneCityRun Steenwijk 5 – 10 km. 

Zat 15 Obstakelslag 2019 Slagharen 5 – 8 km. 

Woe 19 Munnikenslagloop Staphorst 5 – 10 km. 

Zat 22 RUNFORESTRUN Gees-Meppen Meppen 9 – 10EM – 21.1 – 37 km. 

Zat  22 TTrun Assen 4.4 – 8.8 – 13.2 km. 

 

Wedstrijden 2019    Hac63 - Hoogeveen: 

13 januari Runnersworld Bentincksparkrun 29  mei  Simone FM Estafetteloop 

12 maart La Brochette Coopertest  28 september Clubkampioenschappen 

2 april Primera De Haan Run  10 oktober  La Brochette coopertest 

10 mei Autoschadebedrijf Van Eeks Trackmeeting 

  

http://www.hardloopkalender.nl/
https://dudeljo.nl/dudeljo-trailfestival/
file://///zorgnet.org/dfs/treant/UserData_K-Z/m.vos/Documents/manon2/2019%20wedstrijden%20HAC'63%20Competitie.pdf
https://hardloopkalender.nl/http/www.loopgroepzuidwolde.nl
https://dudeljo.nl/dudeljo-trailfestival/
https://dudeljo.nl/dudeljo-trailfestival/
https://www.hac63.nl/event/van-eeks-trackmeeting/
https://www.hac63.nl/event/van-eeks-trackmeeting/
http://www.dololympia.nl/vaartloop
http://loopgroepwesterbork.nl/midden-drenthe-loop/informatie
http://www.meppelcityrun.nl/
http://www.runforestrun.nl/
http://www.drentheloopfestijn.nl/
https://simonefm1uursestafette.nl/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=ClbaZL7jAXJWOCIX13wOFz4fwB9WXs_BV8MfW7a8JwI23ARABIICUuQZgkZSMhfAXoAH6g-3oAsgBAakCXOSjyL_Lsj6oAwHIA8sEqgThAU_Qf1p4dLYO2XFCkzMPmFAEd-PowIhUT5I6KCMBhxOXHjVDbYRVY6l6byHDXIsmBTvUuddTnKfjOmbIPznfZMgvIxi8qyFaP8XRgmG_uWSv5SQHleSXz3YWQ1be7Um7ulHJiPU-fPOJqlbtpko847bmCGj9-yXzc-K9Z0FYZIDoMQ_j7Ci2NrBwx0apqipVP0OBQcK6iMgCmIQ7y5zs-ZSYyjG61lqsGAkSlil9XPkxePwSJHd2XOq1i_HmZ1ain7Man3UOHUpU8Jg7v87Ds4iGykczF5xKrivQ87QlUda9s4AH7vuSlwGoB47OG6gH1ckbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIzjgBAQARgGsQmTmIHdcRRSvYAKAdgTDYgUAw&num=1&sig=AOD64_3_J2R-Z18YCNIoHTbv32yjhW3rUQ&client=ca-pub-6317122988163643&nm=2&nx=226&ny=24&mb=2&bg=!goGlgZlE505dnn7d_PMCAAAA91IAAAYTmQGG6Qm64dCiXnEyCB0JXnh3ASbVF7mRRtDyOT22t0V2QlPxoUvNC4DbfKmeAw-h5GUx8ZYkz1t6ZhJPBS50u0uQ3qmnwhc-E99PLpEE0RcPDVN_l5kjgTDb_7L_xKnWonc_636rCZnpOo1_Ztg666AdElMFW7Ls-McPtHp_IVnaRfNVg44z785g3aPuKzht9XrUi4P557tgve7Hff7CUxCD7hhDhXR3Oj2oSGUeNGA0IlN8ff8AJgaqLgNR_ZXx8dqG9BQ8m82Dh9xGhhX7IxWXTMKV3cHqMeA9-2u5ZAnxLDM2PoCCTRx60PQ7xJsTQBeGW4ZPtUjCA109qhuZu-HP4HdnyeBZvfHXbjdM6W1z7QAFUyoYGFDWqfv5A6UrqgEZjMjxDwv2ZG6EXeFvsD1rCup-yMLDaccampj3PkamIYCyjulqGdFWsOu5Eu-KOlQbktIbm5oK3y4YL1iY78vkK6RHMU-VR-Om3N9cMF1uCfIvV0v9y-21SVpyPmQlo4WiNCsgUcby&adurl=https://www.damloop.nl/businessloop/%3Futm_source%3Dgoogledisplay%26utm_campaign%3Dbusinessdisplay
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=ClbaZL7jAXJWOCIX13wOFz4fwB9WXs_BV8MfW7a8JwI23ARABIICUuQZgkZSMhfAXoAH6g-3oAsgBAakCXOSjyL_Lsj6oAwHIA8sEqgThAU_Qf1p4dLYO2XFCkzMPmFAEd-PowIhUT5I6KCMBhxOXHjVDbYRVY6l6byHDXIsmBTvUuddTnKfjOmbIPznfZMgvIxi8qyFaP8XRgmG_uWSv5SQHleSXz3YWQ1be7Um7ulHJiPU-fPOJqlbtpko847bmCGj9-yXzc-K9Z0FYZIDoMQ_j7Ci2NrBwx0apqipVP0OBQcK6iMgCmIQ7y5zs-ZSYyjG61lqsGAkSlil9XPkxePwSJHd2XOq1i_HmZ1ain7Man3UOHUpU8Jg7v87Ds4iGykczF5xKrivQ87QlUda9s4AH7vuSlwGoB47OG6gH1ckbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIzjgBAQARgGsQmTmIHdcRRSvYAKAdgTDYgUAw&num=1&sig=AOD64_3_J2R-Z18YCNIoHTbv32yjhW3rUQ&client=ca-pub-6317122988163643&nm=2&nx=226&ny=24&mb=2&bg=!goGlgZlE505dnn7d_PMCAAAA91IAAAYTmQGG6Qm64dCiXnEyCB0JXnh3ASbVF7mRRtDyOT22t0V2QlPxoUvNC4DbfKmeAw-h5GUx8ZYkz1t6ZhJPBS50u0uQ3qmnwhc-E99PLpEE0RcPDVN_l5kjgTDb_7L_xKnWonc_636rCZnpOo1_Ztg666AdElMFW7Ls-McPtHp_IVnaRfNVg44z785g3aPuKzht9XrUi4P557tgve7Hff7CUxCD7hhDhXR3Oj2oSGUeNGA0IlN8ff8AJgaqLgNR_ZXx8dqG9BQ8m82Dh9xGhhX7IxWXTMKV3cHqMeA9-2u5ZAnxLDM2PoCCTRx60PQ7xJsTQBeGW4ZPtUjCA109qhuZu-HP4HdnyeBZvfHXbjdM6W1z7QAFUyoYGFDWqfv5A6UrqgEZjMjxDwv2ZG6EXeFvsD1rCup-yMLDaccampj3PkamIYCyjulqGdFWsOu5Eu-KOlQbktIbm5oK3y4YL1iY78vkK6RHMU-VR-Om3N9cMF1uCfIvV0v9y-21SVpyPmQlo4WiNCsgUcby&adurl=https://www.damloop.nl/businessloop/%3Futm_source%3Dgoogledisplay%26utm_campaign%3Dbusinessdisplay
https://www.facebook.com/people/Speeltuinloop-Hollandscheveld/100010435682136
http://www.10venenloop.nl/
http://www.dekolonieloop.nl/
http://www.looprondjekoekange.nl/
https://www.stonecityrun.com/
http://www.obstakelslag.nl/
http://www.munnikenslagloop.nl/
http://www.runforestrun.nl/
http://www.tt-run.nl/
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LET OP: Er is 1 wedstrijd toegevoegd: De Autoschade van Eeks Trackmeeting  op 10 mei. En de 

Klenckeloop zal niet op 14, maar op 21 september worden gehouden. 

 

Tussenstand  HypotheekCentrum Hoogeveen Competitie  2019:   

 

 

 

  

 

 

Heren Senioren:   Dames Senioren: 
1. Erik Leusink 100  (2) 1. Tamara de Vries 100  (2) 

     Maarten van Dijk 100 (2) 2.  Kristianne Hartman 95 (2) 

3. Harm Jan Martens 80  (2) 3.  Sabine Nijstad 90  (2) 

4. Albert Jan de Haan 70  (2) 4. Manon Jansma 75 (2)  

5. Arjan Gruppen     48  (2) 5. Marjolijn Lok 50 (1)  

 

     

Heren 40+   Dames 40+ 
1. Henry Rutgers 100 (2) 1. Ine Strijker 200 (4)            

    Aard van der Vinne 100 (2) 2. Manon Vos 120 (3) 

3. Bert Karssies 90 (2) 3. Cathy van Es 90  (2) 

4. Jeroen Corba 80 (2) 4. Evelyn Bouwknegt 70  (2) 

5.  Marco Lok 65 (2) 5. Heidy Snijders 45  (1) 

   

 

Heren 50+   Dames 50+ 
1. Simon Hooijer 180 (4) 1. Anja Bennink 195  (4) 

2. Jannes Dolfing 150 (3) 2. Truus Luten 190  (4) 

3. Harry Prins 105 (3) 3. Marian Booijink 155  (4) 

4. Rolf de Gier 85 (2) 4. Jacqueline ten Brummelhuis 115  (3) 

5. Jan ten Cate 75 (2) 5. Jozina Ernst 80  (2) 

 

Heren 60+ 
1. Tom Nieuwenstein 150  (3) 

2.  Lukas Hulzentop 125  (3) 

3. Henk Daling 98  (3)   

4. Lambert Veldman 95  (3) 

 Ben Luten 95  (2)   

    

 
 
 
Jeroen-Pieter van der Vliet  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
mailto:competitie@hac63.nl
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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  

Mei 

7 10 mei Trackmeeting HAC`63. 800 of 1000 Trackmeeting HAC`63. 3 of 5 Km 

Juni 

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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Tussenstand Schoonmaakbedrijf  

Jaap Prent Junioren Competitie 2019 

C/D Junioren: 

1e wedstrijd : Benticksparkrun 2500 M. 

2e wedstrijd: La Brochette Coopertest (12-03-2019) 

 

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 Totaal:  

Tim van Es 50 50 100 

Ruben Eefting 40 40 80 

Reinout Venema 30 35 65 

Wouter de Roo - 45 45 

 

Meisjes:  

Naam:  1e wed 2e wed Totaal:  

Milou Karssies 50 50 100 

Mariëlle Lensen 45 40 85 

Lisanne Venema 40 35 75 

Tess Kuhnen - 45 45 

Kate de Jonge - 30 30 

 

A/B Junioren:  

 

1e wedstrijd: Benticksparkrun 5000 M. 

2e wedstrijd: Kerkrade (Cross) 

3e wedstrijd: La Brochette Coopertest (12-03-2019) 

4e wedstrijd: Primera de Haan 4 mijl run 

 
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 3e wed 4e wed Totaal: 

Nick Kerkhof 50 50 50 45 +70 265 

Wibert Knol 45 45 45 50 +75 260 

Marnix prins - - 40 - 40 

 

 

Meisjes: 

 1e Wed 2e wed 3e wed 4e wed Totaal: 

Joyce Kats 50 - 50 50 +75 225 

Hanne Been - - 45 - 45 

 

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   

 

 

2019 PR Competitie Pupillen Soort Omschrijving Data Inschrijving 

Indoor Stadskanaal Meerkamp Technisch 
Indoor Stadskanaal incl. 600 
meter 13-01-2019 Gesloten 

Indoor Drachten Meerkamp Atletic Champs 
12e indoor incl. Estafette 
team 02-02-2019 Gesloten 

Indoor Steenwijk/Tuk Meerkamp Technisch 34e Visser indoor Gala  09-03-2019 Gesloten 

Indoor Heerenveen Meerkamp Technisch 45e indoor 16-03-2019 Gesloten 

Outdoor Assen Meerkamp Technisch 
Opening technische 
wedstrijd 07-04-2019 Gesloten 

Outdoor Emmen Meerkamp Atletic Champs 
Medaillewed 1e 
Groningen/Drenthe 20-04-2019 Gesloten * 

Outdoor Groningen  Meerkamp Atletic Champs 1e Team 25-05-2019 Open 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Technisch Onderlinge HAC '63 13-06-2019 Inactief 

Outdoor Assen Meerkamp Atletic Champs 
Medaillewed 2e 
Groningen/Drenthe 06-07-2019 Open 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Atletic Champs 2e Team 14-09-2019 Inactief 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Technisch + Loop Clubkampioenschappen 28-09-2019 Inactief 

Indoor Hoogeveen Meerkamp Technisch Pupillen Pieten parcours 30-11-2019 Inactief** 

       * Wedstrijd uitslagen worden bij elkaar opgeteld om te komen tot prijs 
  

** 
Nieuwe seizoen 
2019/2020 

      

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 

 

 

  

mailto:jeugd@hac63.nl
http://www.atletiek.nu/
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Uitslagen  

RunnersWorld PR competitie 2018 / 2019 
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Lorens Reumer 1+4 1+1 1+1 1 1+4 1+1         17 

Suzanne Veuger 2 1+2 1+1 1 3 1+2         14 

Evon Everts       1+2 1+3 1+4         12 

Sebanya 
Kwakkenbos           1+4         5 

Wes Jones   1+1   1+1 1           5 

Britt Vredeveld           1+2         3 

Aron Martens   2                 2 

Sabine Zuidema           1+1         2 

 

 

Mini – B – C pupillen 
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        Totaal 

Daphne Veuger 1+2 1+3 1 1+1 1+3 1+2         17 

Naomi Hoorn   1+3 1+3 1   1+4         14 

Jurgen Eefting         1+4 1+4         10 

Niels Eefting         1+3 1+4         9 

Tijn Kohl 2   1+1 1+2 1+1           8 

Lieke Vredeveld           1+4         5 

Timo van 
Hautum           1+4         5 
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Info vanuit WOC-technisch - Algemene informatie: 
De HAC’63 onderlinge wedstrijd vindt donderdag 13 juni plaats met 3 technische onderdelen. Alle 

HAC’63 atleten mogen hieraan mee doen. Mocht je het leuk vinden om te begeleiden en/of andere 

hand en spandiensten te willen doen meld dit dan bij de WOC-technisch.  
 

Info vanuit WOC-technisch: 

Algemene informatie: 

Het outdoor seizoen is met succes van start gegaan. Het weer zit voor wat betreft de wedstrijden 

erg mee. Enkele WOC-T leden volgen een jury cursus, waarover een apart stukje zal worden 

geschreven door Linda Norde. 

Wedstrijdgroep pupillen: 

Sander Baas en Rebecca Leune zijn voor pupillen een wedstrijdgroep opgestart. Iedere vrijdag van 

16:00 uur tot 17:30 uur zal deze plaats vinden. Kinderen die actief deelnemen aan wedstrijden 

mogen hieraan mee doen. Vindt jouw kind het leuk om technische en/of Atletic Champs wedstrijden 

mee te doen en worden deze wedstrijden dan ook actief aan deelgenomen (het is niet vrijblijvend!), 

ben je van harte welkom en kun je contact opnemen met je trainer. Op specifieke technische 

onderdelen wordt er getraind op wedstrijd details. 

Organiseren wedstrijd eigen baan HAC’63: 

Voor de wedstrijden die op eigen baan HAC’63 zijn, zouden we graag willen zien dat ALLE HAC’63 

leden zich gaan inschrijven. Dit betreft de wedstrijden op 13 juni ’19 onderlinge HAC’63 en 28 

september 2019 Club kampioenschappen. Speciaal voor de pupillen is dit de wedstrijd is 14 

september 2019 2e Atletic Champs Groningen/Drenthe (onderdeel van totaal 4 wedstrijden 

opgesplitst in medaille wedstrijd en Atletic Champs team wedstrijd). Schrijf deze data al vast in je 

agenda! 

 

Bijzonder mooie technische wedstrijd, heb jij je al ingeschreven? 

Op 18 mei a.s. worden opnieuw de Nelli Cooman Games te Stadskanaal georganiseerd. Een mooie 

technische wedstrijd waar vele diverse atleten uit heel het land en buitenland op afkomen voor 

zowel pupillen, junioren, VB atleten waarbij wedstrijd kleding voor junioren verplicht is. Op 10 mei 
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sluit de inschrijving dus wees op tijd. http://www.nellicoomangames.nl/ - Chronoloog: 

http://www.nellicoomangames.nl/images/documenten/Chronoloog_NCG.pdf. 

NB: Let op deze wedstrijd 18 mei telt niet mee voor de PR-competitie. 

Medaille wedstrijden Groningen/Drenthe 2019: 

In 2019 wordt er gestart met een gecombineerd wedstrijdaanbod. Waar vorig 

jaar nog 3 medaillewedstrijden waren, worden deze in 2 wedstrijden 

samengevoegd en komen er 2 volwaardige Athletic Champs wedstrijden bij. 

De keuze is gemaakt voor alle wedstrijdorganisaties Groningen en Drenthe. 

Voor de Medaillewedstrijden betekent dit dat er niet 4 maar 5 onderdelen per 

wedstrijd worden aangeboden. Alle onderdelen zullen 2 keer terug komen 

met uitzondering van hoogspringen en de MLA (600m of 1000m). Wil je dus 

kans maken op een medialle zal je beide wedstrijden mee moeten doen.  

De Atletics Champs wedstrijden bestaan uit 2 wedstrijden in teamverband. 
Deze wedstrijden zijn nog in voorbereiding. Voor meer informatie kun je kijken 
op de website  
Pupillen:  https://www.medaillewedstrijden.nl/home-pupillen.html 
VB atleten: https://www.medaillewedstrijden.nl/home-vb.html  
 

Pupillenatletiek nieuwe stijl: Athletics Champs. Sinds enkele jaren wordt vanuit de Atletiekunie 

gewerkt aan een nieuwe opzet voor pupillenwedstrijden. Het doel is om de belangstelling voor de 

pupillenatletiek en de aantrekkelijkheid van de pupillenatletiek te vergroten. Door deze 

kwaliteitsimpuls streven we naar een lager verloop en daarmee naar een toename van het aantal 

pupillen. Dit project heeft de naam Athletics Champs meegekregen. 

Meer spanning en plezier in teamverband. De nieuwe opzet van deze pupillenwedstrijden gaat uit 

van een hogere intensiteit in een veel korter tijdbestek: veel meer atletiek in maximaal drie uur. 

Daarbij worden nieuwe en uitdagende wedstrijdvormen geïntroduceerd en nieuwe materialen 

gebruikt. Bovendien worden de wedstrijden in teamverband uitgevoerd, en dat verhoogt de 

spanning en het gezamenlijke plezier. Ouders die voorheen lange tijd langs de kant van de baan 

stonden te wachten, krijgen een actieve rol in de begeleiding en de jurering bij deze nieuwe 

wedstrijdvorm. 

Atletics Champs is altetiekecht met het doel sneller, hoger en verder. Andere essentiële aspecten 

van Atletics Champs zijn: 

 Atletiekecht 

 Succesbeleving 

 Teams 

 Veelzijdig 

 Intensief 

 Laagdrempelig 

 Opbouw in atletiek onderdelen 

Puntentelling is een best bijzondere. Deze staat goed uitgelegd op de website zie link hieronder: 

https://www.medaillewedstrijden.nl/puntentelling-pupillen.html 

Bron tekst: www.medaillewedstrijden.nl  

 

http://www.nellicoomangames.nl/
http://www.nellicoomangames.nl/images/documenten/Chronoloog_NCG.pdf
https://www.medaillewedstrijden.nl/home-pupillen.html
https://www.medaillewedstrijden.nl/home-vb.html
https://www.medaillewedstrijden.nl/puntentelling-pupillen.html
http://www.medaillewedstrijden.nl/
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Openingswedstrijd Assen 7-4-2019:  

 

Foto van links -> rechts: Lorens Reumer, Wes Jones, Niels Eefting, Tijn Kohl, Jurgen Eefting, Evon 

Evers, Suzanne Veuger, Daphne Veuger. 

Wat was het een cadeautje. Het was een prachtige zonnige dag met een temperatuur rond de 20°C. 

Een ideale dag voor sportieve prestaties. Als begeleider was Erik Reumer (vader Lorens) mee. Hij 

heeft de 8 HAC’63 pupillen voorzien van tips en aanmoedigingen. Zoekend in tijdschema om een 

groepsfoto te maken voor het WIJ gevoel. Wat waren de pupillen enthousiast en blij met het samen 

zijn en het verbeteren van hun eigen persoonlijke prestaties. Wat ook opvallend was dat vele atleten 

met andere atleten aan het spelen waren. Zandkastelen bouwen in de verspring bak en chillen op 

het grasveld in het zonnetje. Enkele atleten waren zelfs zo beleeft dat ze de jury en hulpjury een 

handje gaven om te bedanken na ieder onderdeel. Het respect voor atleten en organisatie was 

bijzonder te noemen.  

Er deden in totaal 121 deelnemers mee van 14 diverse verenigingen. Het blijft wel jammer op te 

merken dat er van HAC’63 zo weinig atleten mee doen, maar de 8 HAC’63 die er waren hebben het 

echt top gedaan. Ter voorbereiding had Evelyn Bouwknegt als trainer de donderdag vooraan de 

wedstrijd een specifieke training ingezet. Alle onderdelen die van de atleten op deze wedstrijd 

dienen uit te voeren werden uitvoerig extra getraind. De onderdelen waren 60m sprint, 

verspringen, kogel en 600 meter. Dit heeft geresulteerd van 8 atleten in totaal 19 PR’s . 

Voor Suzanne Veuger (A2 pupil) was deze wedstrijd haar eerste outdoor meerkamp en heeft super 

goede richtprestaties weten neer te zetten. Wes Jones (A1 pupil) kreeg te maken door andere 

atleet met een valse start bij de 60m sprint. Dit bracht hem iets wat uit concentratie. De 1ste keer 

kwam hij super goed uit de startblokken, na de valse start had hij een kleine misstap waardoor hij 

minder goed zijn sprint kon voortzetten. Voor hem was het de eerste keer outdoor op de sprint, 

maar volgende wedstrijden heeft hij een mooi ijk punt om deze te kunnen gaan verbeteren. 

Evon Evers (A2) had i.v.m. een nu herstelde blessure de 600 meter al heel lang niet meer gelopen 

en liep een mooie PR al was het een pittige run. Ook andere atleten Suzanne Veuger (A2) en Daphne 

Veuger (B pupil) vonden dit een best pitte afstand en net geen PR wisten te behalen. 

Jurgen Eefting (C pupil) wist bij verspringen van 2.31 naar een PR van 2.65 meter te gaan. Ook bij 

de sprint had Jurgen een beste top prestatie van 8.01 sec. 
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Lorens Reumer wist bij de jongens pupillen 2e jaars met een bronzen medaille naar huis te gaan. 

Voor de 600 meter waren er geen speciale prijzen, maar was Niels Eefting wel een echte winnaar 

en was als 3e geëindigd op deze prachtige afstand. 

Hoogtepunten: 

Sprint 40m: Niels Eefting (JPB) 7.38 sec., Daphne Veuger (MPB) 7.70 sec.  

Sprint 60m: Lorens Reumer (JPA2) 9.20 sec., Evon Evers (MPA2) 10.76 sec. 

Verspringen: Lorens Reumer (JPA2) 3.84 m., Evon Evers (MPA2) 3.58 m., Daphne Veuger (MPB) 

2.87 m., Jurgen Eefting 2,65 m. (JPC) 

Kogel: Daphne Veuger (MPB) 4.94 m., Wes Jones (JPA1) 6.56 m. 

Kogel: Evon Everts (MPA2) 5.55 m., Lorens Reumer (JPA2) 6.21 m. 

Vortex: Jurgen Eefting 11.00 m. 

600 meter: Niels Eefting (JPB) 2:17.53 min., Lorens Reumer (JPA2) 2:11.00 min., Evon Evers (MPA2) 

2:28.37 min., Tijn Kohl (JPB) 2.33.60 min. 

 

1e Medaille wedstrijd Emmen 20 april 

Er deden in totaal 109 deelnemers mee van 14 diverse verenigingen. Met 14 HAC’63 atleten 

waarvan 2 VB atleten zijn we afgereisd naar Emmen. Het was een mooie warme zonnige dag. Een 

erg gezellig laag drempelige wedstrijd, je had er bij moeten zijn wat een fantastische sfeer. Marco 

Baas en Wilbert Knol waren mee als trainer voor de pupillen en Jozina Ernst voor de VB-atleten en 

hebben de atleten van goede tips kunnen voorzien. Ook waren er ouders bij als persoonlijke 

begeleiders voor de aangewezen groepen. Erik Reumer had hierin gekozen voor een extra aanpak. 

Hij had met zijn team afgesproken dat al zijn atleten alle jury leden te bedanken door een handje te 

geven. Dit werd door de jury leden wat ook vrijwilligers zijn ontzettend goed ontvangen. Het was 

even wennen voor de pupillen, maar werd zeer 

enthousiast opgepakt. Dankjewel alle begeleiders en 

ouders die ook dit evenement tot een succes hebben 

weten te brengen. 

Voorafgaand aan de wedstrijd was er een specifieke 

wedstrijd training voor pupillen ingezet. Sander 

Baas, Rebecca Leune en Marco Baas hebben de 

kinderen enthousiast en op wedstrijd details 

getraind. De onderdelen kogel, verspringen, 

vortexwerpen, sprint en hoogspringen 

zijn extra belicht. Uit de hoogte blijkt dat iedereen 1 

of zelfs wel 4 PR’s heeft mogen weten te behalen. 

Waarbij de Vortex bij bijna iedereen tot de meeste 

prestaties heeft geleid. 

 

Vele hoogtepunten PR zijn behaald: 

Steve Dekker VB-atleet PR behaald op: 100 m. 17.74 sec. - 200m 39.58 sec. - Kogelstoten 5.51m.  
Nicol Siebeling VB-atleet PR behaald op: Kogelstoten 8.26 meter 
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1000 m: Sebanya Kwakkebos (JPA2) 4:02.49, Evon Everts (MPA2) 4:19.91, Sabine Zuidema (MPA2) 

5.04.53, Suzanne Veuger (MPA2) 5:15.09, Britt Vredeveld (MPA2) 5:08.08 

40 m.: Timo van Hautum (JPB) 8.12 sec., Jurgen Eefting (JPC) 7.88 sec. 

60 m: Evon Everts (MPA2) 10.36 sec., Sabine Zuidema (MPA2) 12.43 sec., Britt Vredeveld 

(MPA2)12.69 sec. 

Kogelstoten: Sebanya Kwakkebos (JPA2) 6.80m, Lorens Reumer (JPA2) 6.40m, Evon Everts (MPA2) 

5.80m, Sabine Zuidema (MPA2) 5.10m, Britt Vredeveld (MPA2) 3.40m 

Verspringen: Sebanya Kwakkebos (JPA2) 3.05m, Suzanne Veuger (MPA2) 2.45, Niels Eefting (JPB) 

3.10m, Timo van Hautum (JPB) 2.80m., Naomi Hoorn (MPB) 2.60m, Lieke Vredeveld (MPmini) 2.25m 

Vortexwerpen: Sebanya Kwakkebos (JPA2) 31.50m, Evon Everts (MPA2) 17 m., Sabine Zuidema 

(MPA2) 13 m., Suzanne Veuger (MPA2) 13.50m, Britt Vredeveld (MPA2) 17m. Niels Eefting (JPB) 

14.50m, Timo van Hautum (JPB) 15.50m, Naomi Hoorn (MPB) 12.50m., Jurgen Eefting (JPC) 12m., 

Lieke Vredeveld (MPmini) 4.00m 

Hoogspringen: Niels Eefting (JPB) 1:05m, Timo van Hautum (JPB) 1.00 m, Daphne Veuger (MPB) 

1.00m, Naomi Hoorn (MPB) 1.00m., Jurgen Eefting (JPC) 0.85 m., Lieke Vredeveld (MPmini) 0.65m 

Medicienbal stoten: Niels Eefting (JPB) 5.10m, Daphne Veuger (MPB) 4.90 m, Jurgen Eefting (JPC) 

4.10m, Lieke Vredeveld (MPmini) 1.90m 

Tussenstand 2019 verenigingen na 1e medaille wedstrijd Emmen 20 april 2019 

 

Uitleg puntentelling: https://www.medaillewedstrijden.nl/puntentelling-pupillen.html 

  

https://www.medaillewedstrijden.nl/puntentelling-pupillen.html
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Hierbij de Technische Wedstrijdkalender voor seizoen 2019 (buitenwedstrijden). 

Inschrijven kan via www.atletiek.nu. 

 

 

Punten overzicht Deelnemers 

http://www.atletiek.nu/
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1  Marije Arkes  2 

2  Mariska Boeijen, van  4 

3 Tigo Boertien  3 

4  Joris Bousema  2 

5 Juliëtte Brouwershaven, van  2 

6 Steve Dekker  3 

7 Haron Dekker  3 

8 Richard Holten, van  3 

9 Ingrid Holten, van  2 

10 Bram Kikkert  2 

11 Berry Klomp  3 

12 Raimond Kreeft  2 

13 Jetty Kuipers  3 

14 Peter Jacob Nijmeijer  2 

15 Berend Jan Nijmeijer  3 

16 Lisa Pekel  2 

17 Sharon Putten, van  3 

18 Erik Rompcik  2 

19 Rida Sabu 2 

20 Jorian Seubers  4 

21 Nicol Siebelink  2 

22 Rene Uunk  4 

23 Marcel Veenstra  2 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.detelefoongids.nl/millefleurs-hoveniersbedrijf/18829860/5-1/&psig=AOvVaw0tF1uA1ksNu-nMZdHCw_LQ&ust=1556459546784992
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 Cascaderun 

Het is eind april en dat is een mooi moment om nog eens 

terug te kijken naar de Cascaderun.  Allereerst was het 

weer een fantastisch evenement. Het deelnemersveld 

was mooi, goed en groot (8000!). Het publiek was in grote 

getale en met veel enthousiasme aanwezig. De 

omstandigheden waren perfect, niet te warm, niet te 

koud, niet te veel wind. En de Cascaderun zou de 

Cascaderun niet zijn als de afterparty niet goed geregeld 

zou zijn; dat was dit jaar ook weer top! 

Het mooie deelnemersveld met een aantal razend snelle 

Afrikanen, goed voor het nationale aanzien van de loop. 

Echter het mooiste aan de 8000 deelnemers vind ik dat er 

(voor mijn gevoel) 7500 uit Hoogeveen en omstreken 

komen. Ze wonen misschien niet meer in Hoogeveen, 

iedereen blijft terugkomen voor de run, wetende dat er 

op het feest na tijd altijd veel oude bekenden rondlopen 

die je maar eens per jaar ziet (namelijk tijdens de 

Cascaderun).  

Veel deelnemers zijn trouwe lopers die 19 april 2020 al 

weer op de kalender hebben staan maar er zijn toch ieder 

jaar ook weer deelnemers die eigenlijk helemaal niet van 

hardlopen houden maar die hem toch een keer willen 

lopen; gewoon als prestatie. Om te ervaren hoe het is om 

die 8 kilometer te volbrengen. En omdat een broer, zus, 

buurman of buurvrouw het ook heeft gedaan en niet 

achter wil blijven. Dit is een mooi effect van de 

Cascaderun, het zet de Hoogeveense bevolking aan tot 

bewegen. Want om 8 kilometer te kunnen rennen, moet 

er wel getraind worden. Vanaf januari is dat ook altijd 

goed te zien; de voorbereiding start voor veel mensen. Dit 

jaar waren de omstandigheden daarvoor perfect. We 

hebben een relatief zachte winter gehad waardoor er 

geen redenen waren om niet te gaan lopen. 

En dat vele getrain heeft geloond. Want iedereen die ik 

na de finish heb gesproken was tevreden met zijn/haar 

tijd. Deze groep deelnemers (die eigenlijk niet van 

hardlopen houden) zorgen ook voor veel publiek; juist 

omdat het speciaal is dat ze lopen; worden hele families 

 

 

 

 

 

omdat het speciaal is dat ze lopen; worden hele families 

en vriendengroepen opgetrommeld om langs de lijn te 

gaan staan juichen. Sowieso is het publiek een speciaal 

dingetje in Hoogeveen. Vooral langs de 5 mijl route is het 

afgeladen met publiek. 30.000 toeschouwers voor 8.000 

lopers. Dat betekent dat er voor iedere loper bijna 4 man 

publiek staat. Ik heb het niet gecontroleerd maar dit is 

een ratio die niet veel evenementen halen. Het is iets 

voor de organisatie om trots op te zijn. En dat zijn ze! 

En dan is er nog het feest. Want een Cascaderun zonder 

feest is geen Cascaderun. Gelukkig komt niet iedereen 

naar het feest. 38.000 zouden echt wel teveel zijn 

geweest. Maar het was wel weer goed bezocht. Het 

zonnetje kwam er bij, de bands waren leuk. De dj had de 

juiste platen bij zich. Er was voldoende drinken en eten. 

De wc’s zijn wel altijd een dingetje bij zulke evenementen. 

De meeste deelnemers hebben iets met Hoogeveen, de 

meesten gaan dan ook eerst even lekker ergens douchen 

en komen dan naar het feest. Wel trekken de meesten 

weer iets sportiefs aan, want dat staat altijd zo gezellig. 

Het is altijd gezellig, er zijn weinig ongeregeldheden. De 

Cascaderun staat voor verbroedering van de 

Hoogeveense samenleving; de Weide, HZVV, vv 

Noordscheschut, sc Elim, het gaat ineens allemaal samen.  

Al met al was het wederom een meer dan geslaagd 

evenement. Het is goed voor de gemeente; beweging van 

bewoners, verbroedering, omzet voor café’s. Die 19 april 

staat bij mij alvast op de kalender voor volgend jaar! 
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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 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Wij hebben nog spikes te koop. 

Brooks maat 43, bijna niet gebruikt. 
  
Rieta de Boer 
0624369231 
 

 

                 

 

 

  

mailto:hactueel@hac63.nl
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Recreanten HAC’63 bij Ekiden Zwolle, 7 april 2019  
 
Ekiden: 
Even uitleg: Een Ekiden is een marathon die wordt gelopen in de vorm van een estafette. De 
oorsprong van dit evenement ligt in Japan. Vroeger werden in Japan belangrijke documenten door 
estafettelopers bezorgd tot op de plaats van bestemming. Ekiden betekent dan ook ‘plaats van 
bestemming’ in het Japans. De totale marathonafstand van 42,195 km wordt door 6 lopers afgelegd. 
De startloper neemt de eerste 5 km voor zijn rekening. De volgende lopers lopen respectievelijk 10, 
5, 10, 5, 7,195 km. De lopers geven geen estafette stokje door, maar een sjerp, de tasuki, die tijdens 
het lopen om het lichaam gedragen moet worden. Vanwege de teamprestatie en de variatie in 
afstanden en categorieën is de Ekiden een evenement dat uitermate geschikt is voor lopers van 
allerlei niveau. 
 
Vanuit de HAC’63 Loopgroep C donderdagavond, waarvan Klaas Nienhuis trainer is, werd een 
voorstel gedaan om eens weer mee te doen aan de Ekiden in Zwolle. Dit jaar op zondag 7 april voor 
de 26ste keer georganiseerd door de AV PEC Zwolle 1910 op en rond de atletiekbaan aan de 
Urksteeg in Zwolle. 
 
In februari 2019 werden er twee teams samengesteld en ingeschreven. 
Team HAC’63 1 Team HAC’63 2 
5 km Jozina Ernst 5 km Irene Hartog 
10 km Aafke Jansma 10 km Truus Luten 
5 km Trijnie Steenbergen 5 km Henk van der Heiden 
10 km Jozina Ernst 10 km Marco Lok 
5 km Manon Jansma 5 km Berend Jan Nijmeijer 
7.195 km Evelyn Bouwknegt 7.195 km Wiebe de Jonge 
 
Aanvankelijk waren Marjolein Lok en Peter Nijmeijer opgesteld maar zij moesten op het laatste 
moment afhaken vanwege een blessure. Truus Luten verving Marjolein en Jozina Ernst liep de 5 km 
van Berend Jan erbij.  Marjolein en Berend Jan gingen wel mee als supporters om de teams aan te 
moedigen. 
 
We vertrokken gezamenlijk op tijd vol goede moed naar Zwolle. Het opzetten van de partytent was 
een fluitje van een cent en de voorbereiding verliep ontspannen, met een bakkie koffie, 
boterhammetje. Het was een mooie lentedag, de zon scheen volop en er stond een aardig briesje.  
Tijdens de start van het spektakel was het ongeveer 16 graden. Later op de dag werd het nog wel 
behoorlijk warmer, leuk voor het publiek maar voor de deelnemers toch wat lastiger. Het parcours 
was uitgezet buiten de atletiekbaan, de start/finish en wissel-vak vonden wel plaats op de 
atletiekbaan. Start van het evenement om 12:30 uur. 
 
Team 1: 
Jozina Ernst stond als eerste loopster in het startvak. Ze vertrok op een schema van ongeveer 6 
minuten per kilometer.  Dat is haar gelukt, 28:13 minuten haar eindtijd op de 5 km. Jozina: Ik liep 
lekker en heb geen hinder ondervonden van andere deelnemers, ook de wind viel me mee, wel was 
het onderweg soms even warm door de zon. Ik moet straks nog wel 10 km, daar heb ik rekening 
mee gehouden.  
 
Tweede loopster, Aafke Jansma. Ze wist haar tempo goed te doseren en liep een voor haar 
gedegen 10 km in 1:07:53 minuten. Ze had geen vooropgezet tijdsplan. Aafke: Ik vond het 
fantastisch om mee te doen, lekker gelopen. De sfeer rond de baan met al die tenten en veel 
mensen het lijkt wel alsof je op vakantie bent. Ook de aanmoedigingen van de teamgenoten doen je 
goed. Een echt spektakel, heel mooi. Mijn Ekiden dames S shirtje is me te klein, wil iemand mijn 
shirt? 
 
Als derde loopster startte Trijnie Steenbergen. Een prima resultaat, een heel mooie strakke 5 km in 
28:37 minuten. Trijnie: Ik ben een echte recreatieve hardloopster, ik loop voor mijn plezier. Ik had 
het plan onder de 30 minuten te lopen en dat is me gelukt, niet gek vind ikzelf. Ik heb mijn krachten 
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goed verdeeld en goed gelopen. Misschien moeten we volgend jaar met nog een paar teams meer 
uit onze groep meedoen, het is reuze gezellig zo’n dag.   
 
Jozina Ernst, vierde loopster. 10 km in 1:00:01 minuten. Een heel mooie tijd. Vooral ook omdat ze al 
5 km in de benen had. En het toch ook wel warmer werd. 
Jozina: Kijk eens, we lopen niet voor een podiumplaats, het gaat om het meedoen. Ik heb 
ontspannen gelopen en onderweg niet op mijn horloge gekeken, mijn krachten goed verdeeld. 
Uiteindelijk blij met mijn tijd, maar ik baal wel van die ene seconde boven het uur, hoe bestaat het. 
 
Vijfde loopster,  Manon Jansma, 5 km in 28:49 minuten. Had niet direct een eindtijd in gedachten. 
Toch behoorlijk onder het halve uur. Manon: ik heb ontspannen gelopen en me niet al te druk 
gemaakt. Het geleende HAC shirtje zat me niet best, veel te groot, gaapt aan alle kanten. Ik ga me 
er zelf maar een aanschaffen, dan ziet het er volgend jaar zeker beter uit. Oh ja de douches waren 
heerlijk warm. 
 
Evelyn Bouwknegt, zesde en laatste loopster. Plan was om rond de 40 minuten te lopen, in ieder 
geval rond de 6 minuten per km. En dat presteerde ze. 7,195 km in 41:04 minuten. 
Evelyn: Ik wilde hoe dan ook een scherpe tijd neerzetten, maar wist niet of mijn knie het zou houden. 
Helaas moest ik onverwachts toch even een sanitaire stop in de bosjes maken. Toen ik Wiebe, (met 
een kuitprobleem), had ingehaald zijn we samen naar de finish gerend. Op de atletiekbaan werden 
we opgewacht door alle teamgenoten die de laatste paar honderd meter meeliepen zodat we 
gezamenlijk finishten. Een prachtig ‘wij gevoel’.  
 
Team 2: 
Als eerste van team 2 startte Irene Hertog. Ze kwam een paar dagen geleden terug van een verre 
vakantie en had geen idee wat ze zou kunnen lopen. 5 km 31:49 minuten. Irene: Ik had behoorlijk 
wat problemen onderweg. Last van een jetlag. M’n benen voelden als pap, zo slap als wat. Ook vond 
ik het behoorlijk warm. Ik heb geen persoonlijk record gelopen. Normaal loop ik 5 km ruim onder de 
30 minuten. Volgend jaar beter dan maar. 
 
Tweede loopster: Truus Luten: Op het laatste moment invalster. Iedereen was er blij mee dat ze 
mee wilde doen. Ze wilde de 10 km afleggen binnen het uur, 57:33 minuten, prima gelukt dus. 
Truus: Ik had erg veel last van de warmte, zo’n hoge temperatuur als vandaag zijn we nog niet 
gewend, je lichaam moet eraan wennen. M’n hartslag knalde onderweg wel gigantisch naar boven, 
ik liep in het rood. Daarom gas teruggenomen en tevreden de finish gepasseerd. Ik ben heel 
enthousiast over de Ekiden en blij dat ik mee kon doen. 
 
Derde loper: Henk van der Heiden. Komt weer terug uit een lange periode van weinig hardlopen. 
Door allerlei oorzaken was de motivatie om hard te lopen soms ver te zoeken. Maar Henk komt 
terug. 5 km 29:00 minuten. Henk: Vanmorgen dacht ik even dat Klaas me zou vergeten op te halen. 
Dat zou een ramp zijn geweest want ik had veel zin om eens weer een mooie prestatie te leveren. Ik 
deed voor de eerste keer mee met zo’n Ekiden en ik moet zeggen dat het een fantastisch gebeuren 
is.  Vooral onze teamgeest spreekt mij enorm aan, hoe we met elkaar omgaan bedoel ik. 
 
Vierde loper Marco Lok: Ging met een schema van rond 5 minuten op weg. Dat lukte prima, bleef er 
ruim onder, want zijn eindtijd was 48:37 minuten op de 10 km. Marco: Het is warm en daarom moet 
Marjolein me wel m’n flesje water in de tweede ronde aanreiken. Want drinken bij deze temperatuur 
is heel belangrijk. Uiteindelijk blij met mijn gelopen tijd. Tot mijn verbazing pas ik ook in een HAC 
shirt maat M. Het lijkt me leuk volgend jaar weer mee te doen. 
 
 
Vijfde loper Berend Jan Nijmeijer: Loopt nog niet zo lang wedstrijden maar vind het heel mooi om 
dat zo nu en dan te doen. Gaat langzaamaan iedere keer toch sneller lopen. Vandaag was hij zelfs 
de snelste 5 km loper van beide teams. 5 km in 28:05 minuten. Berend Jan: Als onervaren hardloper 
was ik wel een beetje zenuwachtig bij mijn start. Ik wilde fit overkomen en dat is mij prima gelukt, ik 
ben tevreden met mijn optreden en vond het gezellig vandaag. Jammer dat mijn broer vanwege zijn 
blessure niet mee kon doen. 
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Zesde en laatste loper team 2, Wiebe de Jonge: Had geen eindtijd in gedachten. De laatste tijd toch 
wat last van een stijve kuit. Afwachten hoe die zich houdt tijdens de wedstrijd. Toch mooie eindtijd 
7.195 km 41:00 minuten. Wiebe: Je moet zo rekenen, wanneer ik toch wat last van mijn kuit krijg kan 
ik altijd nog een stukje wandelen. Dat heb ik dus maar gedaan. Toen Evelyn me achterop kwam zijn 
we samen naar de finish gerend. Alle groepsreden van onze beide teams liepen het laatste stuk op 
de atletiekbaan met ons mee, prachtig. In een mum van tijd was ik door mijn meegenomen 
reepjeskoek en sultanaas heen, dat lusten ze wel. 
 
Teamleider: 
Klaas Nienhuis: Teamleider vandaag van deze twee speciale HAC’63 teams. 
We hebben van te voren geen schema’s gemaakt. We zien wel waar we uitkomen. Een prima idee, 
want iedereen kon zonder al te veel druk een eigen gepaste tijd neerzetten. 
Ik had niet zoveel te doen, chips, startnummers en speldjes uitdelen was belangrijk. Een klein 
beetje opletten wanneer iemand moest starten. De tijden bijhouden en zo nu en dan enige adviezen 
geven. Een leuke maar natuurlijk wel een heel verantwoordelijke taak. Het moet gezegd, men 
luisterde goed en er heerste een uitstekende discipline. Het was een lust voor het oog de 
enthousiaste teamleden te zien hardlopen. De onderlinge sfeer was uitmuntend te noemen. Volgend 
jaar wil ik wel weer onder dezelfde condities en voorwaarden de leiding van enige of zelfs nog meer 
teams op mij nemen. 
 
Supporters: 
Marjolein Lok: Supportster: Ik heb hartstikke veel foto’s gemaakt en ook naar iedereen gestuurd. 
Gemakkelijk zo’n Ekiden groepsapp. Wanneer je je vinger wat langer op dat witte rondje drukt, 
maak je in één keer wel 4 of 5 of zelfs nog meer foto’s van dezelfde actie, wauw.  
Peter Nijmeijer: Supporter: Mijn knie blessure wordt al wat beter. Ik kon lekker in de zon zitten op 
de meegebrachte stoeltjes. Kon ik de boel rustig bekijken. Zo nu en dan iemand flink aanmoedigen 
hoorde er wel bij natuurlijk. De dag is mij omgevlogen.  
 
Organisatie: 
AV PEC Zwolle 1910, hadden hun zaakjes goed voor elkaar, ze hebben een uitstekende organisatie 
neergezet. Er deden in totaal 117 teams mee, dat zijn 702 hardlo(o)p(st)ers. Ons HAC’63 
recreanten team 1 werd in de eindrangschikking 52ste   in een eindtijd van 4:14:35 uur. Ons HAC’63 
recreantenteam 2 eindigde als 38ste  in 3:56:06 uur. Een mooie gezamenlijke prestatie. 
 
Na afloop van dit geslaagde hardloop-evenement moest er ook nog ergens wat worden gegeten. 
Dat gebeurde bij patatboer Karst in de Weide, Hoogeveen. Daar smakelijke snacks gegeten. Hier 
en daar natuurlijk wel gezond met een mooi groen slablaadje en een extra uitje. We hebben heel 
veel gelachen en plezier gemaakt, het was een geweldige ‘samen-dag’ die voorbij vloog. Het ‘wij 
gevoel’ wat het bestuur van HAC’63 zo graag wil, hebben wij deze dag supergoed in praktijk 
gebracht. 
 
Teamleider, Klaas Nienhuis. 
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Interview:   Laura Prins 

 

10 jaar lid van HAC’63. De eerste 2 jaar als technisch atleet, daarna als loop atleet. 

Wat kenmerkt jou? Ik ben sportief. Mijn motto is: zo lang mogelijk volhouden!!  

Wat is het meest bijzondere moment tijdens je lidmaatschap? Afgelopen jaar heb ik meerdere 

bijzondere momenten beleefd. Zo heb ik mijn eerste triatlon gelopen in Ter Apel. Ik wilde graag 

binnen de 1:30 uur finishen. Bij de finish zag ik mijn eindtijd 1:15 uur. Dit ging dus veel beter dan 

verwacht!  Verder heb ik individueel de 21 kilometer Strongmanrun (obstaclerun) in Hellendoorn 

gelopen. En ik heb vorig jaar mijn verste afstand gelopen. Namelijk 25 kilometer met Claudia van 

Tellingen tijdens de RunForestRun in het Springendal.   

Naast HAC’63, wat doe je nog meer?  Ik zit in het laatste jaar van de pabo in Assen. Momenteel ben 

bezig met mijn scriptie over het effect van beweging op de concentratie van kinderen. En sinds zeer 

kort assisteer ik tijdens kidstrainingen. Daar leer ik kinderen onder andere speciale technieken 

aan, om zo veilig en efficiënt mogelijk over de survivalbaan te gaan. Ook gaan we bijvoorbeeld 

boksen in de buitenlucht. Zo kan ik lekker mijn studie combineren met sporten, super gaaf! 

Welke ambitie heb je bij HAC’63? Ik heb mij nu gefocust op de triatlon in mei. Daar moet ik 500 

meter zwemmen, 20 kilometer racefietsen en 5 kilometer hardlopen. Zwemmen en fietsen moet ik 

buiten HAC trainen.  Daarna ga ik voor de trailrun. Ik wil dan graag een keer verder lopen dan 25 

kilometer. 

Hoe kan HAC’63 je daarbij helpen? Zoals ik aangaf, moet ik naast HAC ook trainen voor zwemmen 

en fietsen. De hardlooptrainingen die ik nu krijg van Anja en Hans, en de krachttraining van Tom, 

helpen mij al prima! 

 

Naar wie ben jij nieuwsgierig  

en wil je een interview van lezen?  

Kristianne Hartman 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Hactueel  mei 2019 
 

36 
 

Interview :  Sander Baas 

 

14 jaar lid van HAC’63  

Wat kenmerkt jou? Ik heb lol in sporten en fanatiek in specifieke onderdelen, met name de 

werponderdelen. Lange afstanden vind ik niks “lang duurt te lang…”.  

Wat is het meest bijzondere moment tijdens je lidmaatschap?  De meest bijzondere momenten 

waren die  keer dat ik eindelijk de discus over de 30m wist te werpen  daarnaast ook de 12,39 op de 

100m sprint. dit  gaf een super gevoel! 

Naast HAC’63, wat doe je nog meer?  Ik ben student Procestechnologie aan de Noorderpoort in 

Groningen. Daarnaast sport ik redelijk veel. Meestal doe ik sprinttraining naast de normale 

trainingen. Verder kijk ik graag films met vrienden. In de vriendengroep spelen we ook vaak 

bordspellen. Echt gezellig!! Daarnaast hou ik ook van bergsporten zoals: skiën, wandelen en 

klimmen dit doe ik vaak in de vakanties. 

Welke ambitie heb je bij HAC’63? NNK 10-kamp; de 100m in minder dan 12 seconden en 400m in 

minder dan 1 minuut. (bij 1:01 zal ik ook niet klagen :-D) Ook doe ik mee aan de Martinibokaal. 

Kogelslingeren, discus en kogel. Voor het kogelslingeren heb ik als doel om minimaal 30m te 

slingeren, maar boven de 25m is ook leuk. 

Hoe kan HAC’63 je daarbij helpen? Om verder te komen, heb ik behoefte aan technische trainers 

die mij helpen. Vooral bij kogelslingeren heb ik een goede trainer nodig. Ook zou ik met een 

wedstrijdgroep willen trainen. Daarmee stimuleer elkaar om beter te presteren en samen 

wedstrijden te doen. 

Naar wie ben jij nieuwsgierig en wil je een interview van lezen? Eva Stienstra 
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Interview:  Jan ten Cate 

 

trainer coördinator Loop, pas 36 jaar lid 

Wat kenmerkt jou? Ik ben een sub-top atleet geweest (32 minuten 

over 10 km).  Als trainer voor de junioren loopgroep, heb ik ook 

aan de geboorte hiervan gestaan. Naast de loopgroepen, heb ik in 

verschillende commissies gezeten, waaronder Sponsor en 

Onderhoud. Daarnaast ook 15 jaar actief lid van het bestuur 

geweest. Samen met het toenmalig bestuur ben ik betrokken 

geweest bij de vorming van het Bentingspark. Wellicht kan je mij 

beschrijven als betrokken en gedreven, maar ik heb wel een 

motto: “Het moet wel leuk blijven!” Wat ook leuk is, is het 

organiseren van Teambuilding dagen en natuurlijk de 

trainingskampen. 

Wat is het meest bijzondere moment tijdens je lidmaatschap? In 

2002 was het teruglopen van vooral technische jeugd best groot. 

Sommigen vonden technisch niet leuk en gingen dan van HAC af 

en dat vond ik jammer. Daarop heb ik een junioren loopgroep 

opgestart. Eerst als een alternatief en uitprobeersel. Toen was de training vooral gestaafd op goed 

begeleiden en meelopen. Dat meelopen gaat op een bepaald moment wel over; ze lopen bij de Mila 

nu harder dan ik kan bijbenen. Niet alleen omdat ze steeds sneller worden maar ja, de leeftijd speelt 

zo zachtjes aan ook een beetje mee. Nu hebben we een hele mooie loopgroep en daar ben ik trots 

op. Samen met Tom en Ellen, dat moet ik wel zeggen. We vormen samen een fenomenaal team! 

Naast HAC’63, wat doe je nog meer?  Ik ben werkzaam bij ABBouw (een van onze sponsors), naast 

de hoofd sponsoren Runnersworld Hoogeveen en Schoonmaakbedrijf Prent. Daarnaast ben ik ook 

een bezig bijtje thuis: tuinieren en klussen vind ik leuk tijdverdrijf. Op dit moment ben ik druk bezig 

met de verbouwing van mijn huis. 

Welke ambitie heb je bij HAC’63? Als ambitie heb ik het Talententeam Loop naar de Nederlandse 

top te brengen. We hebben al een aantal goede lopers in dit segment, maar in deze groep is het 

aanstormend talent veelvuldig aanwezig. En hoe groter de groep in de top, hoe beter dit is voor 

onze vereniging! 

Hoe kan HAC’63 je daarbij helpen? Ik mis vooral een krachthonk voor specifieke training. Dit honk 

zou ook een prima uitvalsbasis zijn bij slecht weer. Daarnaast mis ik ons eigen honk dat bij de oude 

baan een prominente plaats in name bij de leden. Ik hoop echt dat dit zo spoedig mogelijk wordt 

gerealiseerd. 

Naar wie ben jij nieuwsgierig en wil je een interview van lezen? Jannes Heijnen (Reclameborden en 

Technische Dienst).  
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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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