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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting. 
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Redactioneel 
 
Wedstrijd – verwarring  
 
De wedstrijd kalender voor de senioren 
en junioren competitie wordt in december 
vastgesteld. Er uiteraard wordt er 
zorgvuldig gekeken naar de data van al 
die wedstrijden. Maar dan blijkt toch dat 
in de loop van het jaar wedstrijden op 
een ander datum gehouden worden!  
Jeroen Pieter en Miranda doen hun 
uiterste best om alles actueel te houden 
en ik probeer dan ook zo duidelijk 
mogelijk aan te geven  waar een 
wedstrijd op een andere datum wordt 
gehouden. Maar om zo veel mogelijk 
leden te bereiken en dus de competitie zo 
eerlijk mogelijk te houden, vraag ik jullie 
allemaal mee te kijken en mij te mailen 
als er weer een verschuiving opgemerkt 
wordt! 
 
Ook bleek ik in vorig Hactueel een oude 
flyer van de 10 Venenloop gepubliceerd 
te hebben (met foute starttijden), 
waardoor er 1 atlete bijna te laat aan de 
start kwam. Mijn  excuses. Ik krijg weinig 
opgestuurd en probeer dan zelf van 
internet informatie te plukken. En soms 
heb ik dan niet het juiste gebruikt. Ook 
hiervoor doe ik een oproep: als je een 
loop organiseert en je wil er ook wat 
ruchtbaarheid aan geven, mail dan naar 
hactueel@hac63.nl  
Dan weet je ook zeker dat de juiste 
informatie er in komt te staan. 
 
Afgelopen maand is er door de 
Avond4Daagse commissie weer een 
prachtig evenement neergezet. Het was 
nog even heel erg lastig om aan 
voldoende verkeersregelaars te komen.  
Jammer, want naast een stukje 
naamsbekendheid, geeft het ook weer 
een stukje kas vulling. Samen zijn we 
HAC63, dus dit moeten we toch als 
vereniging samen (kunnen) oppakken?  
 
 
Veel leesplezier…………… 
                                                 Manon Vos 

 
 

KOPY insturen voor 25   augustus  
2019         hactueel@hac63.nl 

 
 
 
 

mailto:hactueel@hac63.nl
mailto:hactueel@hac63.nl
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Voorwoord 
 
Beste leden, 

Het eerste half jaar is al weer om en de vakantie staat voor de deur. Even een korte terugblik naar 
de laatste 6 maanden. Velen van jullie hebben meegedaan aan een groot aantal wedstrijden, zowel 
op de baan als op de weg. Daar zijn wederom mooie prestaties geleverd: Podiumplaatsen en veel 
persoonlijke records, maar ook clubrecords zijn verbrijzeld! Wij hopen als bestuur dat het komende 
seizoen er nog meer atleten inschrijven voor wedstrijden. Zichtbaar en herkenbaar in (het nieuwe) 
clubtenue!  
 
Ook zijn er voorzichtige stappen ondernomen om ook bij ons meer wedstrijden te organiseren. Dat 
heeft veel leerpunten opgeleverd, maar daar worden we als vereniging alleen maar beter van. Een 
van de zaken die al langere tijd speelt is een wedstrijdsecretariaat. Zoals in de vorige editie al 
gemeld, neemt dit een belangrijke plaats in bij het overleg tussen Gemeente Hoogeveen en de 
vereniging. Tijdens deze besprekingen is door de Gemeente aangegeven dat zij bij iedere wedstrijd 
een jurykar kosteloos zullen leveren. Bij de laatste vergadering is afgesproken dat de jurykar zoals 
bij de Van Eeks Trackmeeting is geleverd, als voorlopige oplossing blijft geleverd. Over een periode 
van 2 jaar wordt gemonitord hoe vaak deze oplossing moet worden ingezet. Uiteindelijk wordt er 
dan beslist vanuit de Gemeente om een eventuele permanente opstelling te creëren. Voor ons 
betekent dit dat we samen meer wedstrijden op de baan, loop als technisch, moeten gaan 
organiseren. Daarbij is jullie hulp hard nodig: WOC leden, Jury leden, baanvrijwilligers (starter, 
scheids, wedstrijdleiders) etc.! Nieuwe ideeën zijn van harte welkom! Daarnaast zijn we druk bezig 
om alternatieven te onderzoeken. 
 
Verheugd kunnen wij mededelen dat er weer een voltallig Sponsorcommissie is! Deze commissie 
bestaat uit Cor Stienstra en Arno van Hautum. Zij zullen zich binnenkort voorstellen. 
 
Na de zomervakantie gaan we door met de clinics. Zodra er specifieke data bekend zijn, volgen 
deze zo spoedig mogelijk. De afgelopen clinic Hoogspringen is in ieder geval als nuttig en leuk 
ervaren. 
  
Als laatste nog even dit: Er wordt met regelmaat een email verstuurd vanuit Sportlink namens 
HAC’63 (no-reply@sportlinkservices.nl) Deze email bevat informatie over HAC’63, of informatie die 
betrekking heeft op onze vereniging. Ik hoor regelmatig dat specifieke informatie niet is gelezen, of 
ontvangen. Het vermoeden is dat deze email beland in de SPAM. Het verzoek is dan ook om het 
bovenstaande adres als veilig (niet SPAM) te markeren zodat ook jij de informatie ontvangt. 
 
Rest mij, namens het bestuur, een ieder een mooie zomervakantie toe te wensen en ik zie jullie 
graag weer gezond en wel terug op de baan! 
 
Erik Reumer 
voorzitter@hac63.nl 
 

Leden mutaties  

Er zijn  10 nieuwe leden bijgekomen in juni. En in het 2e kwartaal zijn er 20 afmeldingen.  

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:no-reply@sportlinkservices.nl
mailto:voorzitter@hac63.nl
mailto:ledenadministratie@hac63.nl
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AANGEPASTE TRAININGSTIJDEN IN DE VAKANTIE 

De vakantie staat weer voor de deur, dat houd in dat er straks ook weer aangepaste trainingsuren 

zijn. Hoe deze er uit gaat zien, zullen jullie binnenkort op de website lezen.  

Remco Bos 

 

 

 

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: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 
Wij bieden 

 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 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 

 

VACATURE LID REGISTRATIE SENIORENCOMPETITIE  
 
HAC’63 is op zoek naar een lid voor het registreren en bijhouden van de Hypotheekcentrum  
Seniorencompetitie. Elke wedstrijd de HAC’63 leden eruit halen en deze het aantal punten geven 
die ze verdiend hebben. Dit bijhouden en versturen naar de HACTUEEL.  
 
Functieomschrijving  
• Afstemmen van wedstrijdschema met WOC.  
• Registreren en bijhouden van uitslagen  
Wij vragen dat je  
• De uitslagen goed bijhoudt  
• De uitslagen maandelijks communiceert  
Wij bieden  
• Mee te denken over de competitie opzet  
• 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


  Hactueel  juli 2019 
 

10 
 

 



  Hactueel  juli 2019 
 

11 
 

 

 

 

De Bentinckspark Triathlon 2019  

 Zondag 6 oktober is de Bentinckspark Triathlon toe aan haar 4de editie. De Hoogeveensche 

bedrijven zijn de uitdaging al drie keer aangegaan. Hun enthousiasme heeft ervoor gezorgd dat de 

4de editie van de Bentinckspark Triathlon georganiseerd wordt voor iedere sporter. Ben je 

beginnend of geoefend, een individuele- of team speler, de Bentinckspark Triathlon biedt kansen 

voor iedereen. De organisatie van het sportevenement is in handen van ZPC Hoogeveen, HAC’63, 

W.R.V. de Peddelaars en Sportief Hoogeveen. Naast de 1/16de triathlon is er ook de mogelijkheid om 

mee te doen aan een 1/8ste triathlon.  

-          1/16 triathlon: 250 meter zwemmen, 10 km fietsen en 2,5 km hardlopen  

-          1/8 triathlon: 500 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen  

Ga jij deze sportieve uitdaging aan in het Bentinckspark? Bekijk het nieuwe parcours 

https://www.facebook.com/BentincksparkTriatlon/  en schrijf je direct in via 

http://bentincksparktriathlon.nl/inschrijven/.  

Namens ZPC Hoogeveen, WRV De Peddelaars, HAC’63 en Sportief Hoogeveen, Stefan Freriks 

Sportfunctionaris | Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 

https://www.facebook.com/BentincksparkTriatlon/
http://bentincksparktriathlon.nl/inschrijven/
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Loopjes   juli  - augustus - september (www.hardloopkalender.nl ) 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

  Juli    

Dins  2 1e Brinkloop Diever Diever 2.5 – 5 – 10 km 

Woe  3 Mijnfysio Klepperstadloop Harderberg 5 – 10 km 

Vrij 5 Ladies Night Run Emmen Emmen 5 km 

Dins  9 2e Brinkloop Diever Diever 2.5 – 5 – 10 km 

Woe 10 Westerbergen Summertrail Echten 5 km 

Zat 13 Singelloop Hollandscheveld 5 – 10 km 

Zat 13 Halve Marathon Bovensmilde Bovensmilde 6 – 10 – 21.1 km 

Dins  16 3e Brinkloop Diever Diever 2.5 – 5 – 10 km 

Zat 20 Midzomeravondmarathon Diever Diever 10 – 20 – 30 – 42km 

Zon 21 Oostermoerrun Gieten 5 km – 10 EM 

Dins  23 4e Brinkloop Diever Diever 2.5 – 5 – 10 km 

Zat 27 
2e Hoeve aan den weg Oude 

Willem 2019 

Oude Willem (gem. 

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

Zon 28 Twee Verenloop Zwolle 21.1 km 

Dins  30 5e Brinkloop Diever Diever 2.5 – 5 – 10 km 

   Augustus 

Zat 3 
3e Hoeve aan den weg Oude 

Willem 2019 

Oude Willem (gem. 

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

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

Zat 10 
4e Hoeve aan den weg Oude 

Willem 2019 

Oude Willem (gem. 

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

     

Dins  13 7e Brinkloop Diever Diever 2.5 – 5 – 10 km 

Woe 14 De 4 mijl van Staphorst Staphorst 6.4 km 

Zat 17 
5e Hoeve aan den weg Oude 

Willem 2019 

Oude Willem (gem. 

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

     

Dins  20 8e Brinkloop Diever Diever 2.5 – 5 – 10 km 

Woe 21 Alkeloop Kerkeveld  5 – 10 km 

Zat 24 Auaklimcross Sibculo Sibculo 6 – 12 – 21.1 km 

Dins  27 9e Brinkloop Diever Diever 2.5 – 5 – 10 km 

Don 29 De Wiekloop De Wijk  

Zat 31 RUNFRRORESTRUN Hondsrug Odoorn 13 – 26 km – marathon 

     

     

http://www.hardloopkalender.nl/
http://www.dieversportief.nl/
http://www.spurt88.nl/wed/klepperstadloop/
http://www.ladiesnightrunemmen.nl/
http://www.dieversportief.nl/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/hoogeveen/nieuws/westerbergen-summertrail-10-juli-2019/
http://www.desnellerakkers.nl/
http://www.svfriesland.nl/
http://www.dieversportief.nl/
http://www.dieversportief.nl/
https://hardloopkalender.nl/www.oostermoerfeest.nl
http://www.dieversportief.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
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http://www.dieversportief.nl/
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http://www.dieversportief.nl/
http://www.runforestrun.nl/
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   September 

Zat 7 Dijkhuizerrun Ruinerwold 5 – 10 km. 

Zat 21 Klenckeloop Oosterhesselen  

Zat 28 Clubkampioenschappen Hoogeveen  

Zat 28 RUNFORESTRUN Springendal Ootmarsum 10 EM – 21.1 – 35 km.  

Zon 30 Schutsrups Run Exloo 5 – 10 – 21.1 km. 

     

 

Wedstrijden 2019    Hac63 - Hoogeveen: 

13 januari Runnersworld Bentincksparkrun 29  mei  Simone FM Estafetteloop 

12 maart La Brochette Coopertest  8 juni  10venenloop 

2 april Primera De Haan Run  28 september Clubkampioenschappen 

10 mei Autoschadebedrijf Van Eeks Trackmeeting 10 oktober  La Brochette coopertest 

 

 

VACATURE LID REGISTRATIE SENIORENCOMPETITIE  
 
HAC’63 is op zoek naar een lid voor het registreren en bijhouden van de Hypotheekcentrum  
Seniorencompetitie. Elke wedstrijd de HAC’63 leden eruit halen en deze het aantal punten geven 
die ze verdiend hebben. Dit bijhouden en versturen naar de HACTUEEL.  
 
Functieomschrijving  
• Afstemmen van wedstrijdschema met WOC.  
• Registreren en bijhouden van uitslagen  
Wij vragen dat je  
• De uitslagen goed bijhoudt  
• De uitslagen maandelijks communiceert  
Wij bieden  
• Mee te denken over de competitie opzet  
• De kans HAC’63 op een leuke manier te helpen  
 
Reageren op de vacature kan via: info@hac63.nl  
  

http://www.lgr88.nl/
http://www.runforestrun.nl/
http://www.schutrups.nl/
mailto:info@hac63.nl
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Hypotheekcentrum Seniorencompetitie 2019 

 2019 Wedstrijd Tijdstip * Afstand  

 Januari 

1 13 januari Runnersworld Bentinckspark Run 13.15 uur 10 km 

 Maart 

2 12 maart La Brochette Coopertest  – HAC’63 19.00 uur N.v.t. 

3 16 maart Kroeg tot Kroegloop – Ruinen 14.30 uur 9 km 

 April 

4 2 april Primera De Haan 4MijlRun 19.30 uur 4 mijl 

5 27 april Koningsloop – Beilen 18.00 uur 5 km 

 Mei 

6 4 mei Lexis Crossloop – Zuidwolde 13.00 uur 10 km 

7 8 mei Erflandenrun  - Hoogeveen 19.15 uur 5 km 

 Juni 

8 2 juni Mooi Ruinen Run – Ruinen 00.00 uur 10 km 

9 5 juni Speeltuinloop – Hollandscheveld 18.30 uur 5 km 

10 8 juni 10Venenloop – Tiendeveen 13.00 uur 21.1km 

 Juli 

11 10 juli Westerbergen SummerTrail - Echten 19.20 uur 5 km 

12 13 juli Singelloop – Hollandscheveld 19.45 uur 10 km 

 Augustus 

13 21 augustus Alkeloop – Kerkenveld 18.30 uur 10 km 

14 29 augustus Wiekloop - De Wijk 19.15 uur 5 km 

 September 

15 14 september Klenckeloop – Oosterhesselen 14.15 uur 10 km 

16 28 september Clubkampioenschappen – HAC’63 n.t.b. 100 m. 

17 28 september Clubkampioenschappen – HAC’63 n.t.b. 3 km 

 Oktober 

18 6 oktober Bikkelloop – Zuidwolde 14.55 uur 5 km 

19 10 oktober La Brochette Coopertest – HAC’63 19.00 uur N.v.t. 

20 20 oktober Stuifzand Borkrun – Stuifzand 14.10 uur 5 km 

 November 

21 9 november Schoonhovencross - Hollandscheveld 13.20 uur 7.5 km 
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Tussenstand  HypotheekCentrum Hoogeveen Competitie  2019:   

 

 

 

  

 

 

Heren Senioren:   Dames Senioren: 
1. Maarten van Dijk 245  (5) 1. Sabine Nijstad 240  (5) 

2. Jeroen Thalen 195 (5) 2.  Laura Prins 235 (5) 

3. A ter Heide 134 (4) 3.  Manon Jansma 150  (4) 

4. Harm Jan Martens 130 (3) 4. Tamara de Vries 100 (2) 

5. Albert Jan de Haan 123  (4) 5. K. Hartman   90 (2) 

 

     

Heren 40+   Dames 40+ 
1. Bert Karssies 235 (5) 1. Manon Vos 310 (8)  

2. Jeroen Corba 180 (4) 2. Ine Strijker 300 (6) 

3. Gerko de Roo 160 (4) 3. Cathy van Es 255 (6) 

4. Edwin Helder 147 (5) 4. Heidy Snijders 125 (3) 

5. Aard van der Vinne 145 (3) 5. Evelyn Bouwknegt 115  (3) 

   

 

Heren 50+   Dames 50+ 
1. Simon Hooijer 325 (7) 1. Truus Luten 380  (8) 

2. Jannes Dolfing 250 (5) 2. Anja Bennink 340  (7) 

3. Jan ten Cate 200 (5) 3. Marian Booijink 265  (7) 

4. Harry Prins 105 (3) 4. Jacqueline ten Brummelhuis 200  (5) 

5. Horst van den Berg    90 (2) 5. Jozina Ernst 185  (5) 

 

Heren 60+ 
1. Tom Nieuwenstein 285  (6) 

2. Arie Prins 230  (5) 

3. Jan Lip 165 (4) 

4. Lukas Hulzentop 160 (4) 

5.  Henk Daling 128 (4) 

    

 
 
 
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                   NNK Appelscha  

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) 

3e wedstrijd: Trackmeeting Hac ’63 800 M (10-05-2019) 4e wedstrijd: Speeltuinloop Hollandscheveld (05-06-2019) 

5e wedstrijd: Baanloop Ommen 100 + 200 M. (20-06-2019)  
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 

3e 
weds 

4e 
weds 

5e 
weds 

Tussenstand 

Ruben Eefting 40 40 40 +65 50 - 235 

Tim van Es 50 50 45 +70 - - 215 

Wouter de Roo - 45 50 +75 - - 170 

Reinout Venema 30 35 - - - 65 

 

Meisjes:  

Naam:  1e 
wedstr. 

2e 
wedstr. 

3e 
wedstr. 

4e 
wedstr 

5e 
weds 

Tussenstand 

Mariëlle Lensen 45 40 50 +75 40 50 300 

Milou Karssies 50 50 45 +70 45 - 260 

Tess Kuhnen - 45 40 +65 35 - 185 

Lisanne Venema 40 35 - - - 75 

Sharon Steenbergen - - - 50 - 50 

Kate de Jonge - 30 - - - 30 

Myrthe Woltinge - - - 30 - 30 

Lilian Lensen - - - 25 - 25 

 

A/B Junioren:  
1e wedstrijd: Benticksparkrun 5000 M. 2e wedstrijd: Kerkrade (Cross) 

3e wedstrijd: La Brochette Cooopertest (12-03-2019) 4e wedstrijd: Primera de Haan 4 mijl run 

5e wedstrijd: Trackmeeting Hac ’63 (10-05-2019) 6e wedstrijd: Speeltuinloop Hollandscheveld (05-06-2019) 

7e wedstrijd: Baanloop Ommen 1500 M (20-06-2019  

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 
weds 

2e 
weds 

3e 
weds 

4e 
weds 

5e 
weds 

6e 
weds 

7e 
weds 

Tussenstand:  

Wibert Knol 45 45 45 50 +75 40 +65 40 - 405 

Nick Kerkhof 50 50 50 45 +70 50 +75 - - 390 

Marnix prins - - 40  35 +60 35 - 170 

Reinier de Boer - - - - 45 +70 45 - 160 

Dave Mulderij - - - - - 50 - 50 

 

Meisjes: 

 1e 
Wed 

2e 
weds 

3e 
weds 

4e 
weds 

5e 
weds 

6e 
weds 

7e 
wed 

Tussenstand:  

Joyce Kats 50 - 50 50 +75 - 50 - 275 

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 Gesloten 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Technisch Onderlinge HAC '63 03-06-2019 Open 

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

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

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

Indoor Hoogeveen Meerkamp Technisch Pupillen Pieten parcours 30-11-2019 Open 

       * 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 

 

A-pupillen: 
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Lorens Reumer 1+4 1+1 1+1 1 1+4 1+1   1+1       19 

Suzanne Veuger 2 1+2 1+1 1 3 1+2 1+1 1+1       18 

Wes Jones   1+1   1+1 1   1 1+1       8 

Sebanya 
Kwakkenbos           1+4   1+1       7 

Sabine Zuidema           1+1 1+1 1+1       6 

Britt Vredeveld           1+2   1+1       5 

Aron Martens   2           3       5 

Lynn Norde               1+3       4 

Danique Helder               1+3       4 

Reinout Venema               1+2       3 

Jari Helder               3       3 

Ibo Kreunen               3       3 

Elise Martens               3       3 

Kevin Sieben               1+1       2 

Myrte Duinkerken               1+1       2 

Myrthe Wolting               1       1 

David Kreeft               1       1 

 

Mini – B – C pupillen 
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Totaal 

Daphne Veuger 1+2 1+3 1 1+1 1+3 1+2 1+2 1+2       23 

Tijn Kohl 2   1+1 1+2 1+1   1+3 1+3       17 

Naomi Hoorn   1+3 1+3 1   1+4   1+1       16 

Niels Eefting         1+3 1+4 1+4 1+1       16 

Jurgen Eefting         1+4 1+4 1+2 1+1       15 

Timo van Hautum           1+4 1+3 1+3       13 

Lieke Vredeveld           1+4   1+2       8 

Lucas Martens               1+3       4 

Rion Norde               1+3       4 

Lieke Snoeken               1+3       4 

Yannick 
Oostindiën               1+2       3 

Vera Baburek               3       3 

Kim Hoogeveen               3       3 

Tijn Otten               3       3 
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Joelle Otten               1+2       3 

Mila Nijenhuis               3       3 

Kim Oelen               3       3 

Vigo Norde               3       3 

Miguel Bellinga               3       3 

  

 
Info vanuit WOC-technisch  
Algemene informatie: 

Inmiddels hebben we vele 50 pupillen in beweging gekregen om deel te nemen aan de onderlinge 3-

kamp. Het was een mooie opkomst om op een laagdrempel niveau kennis te maken met een 

wedstrijd. Kinderen werden begeleid door trainers en ouders waren op de baan aanwezig om hun 

kroost aan te moedigen. Achteraf werd een water ijsje met een week later een mooi diploma met de 

fantastische prestaties uitgereikt. 

We maken ons nu klaar met de laatste wedstrijden van dit seizoen m.b.t. Atletic Champs 

Groningen/Drenthe wedstrijd 14 september die we als HAC’63 voor het eerst mogen organiseren en 

vele andere verenigingen met atleten mogen ontvangen voor sportieve prestaties. Op 27/28 

september zijn de clubkampioenschappen waar we in 1,5 dag weer mooie onderdelen gaan 

aanbieden voor al onze HAC’63 leden. 

Wedstrijdgroep voor pupillen: 

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

18:00 uur tot 19:30 uur zal deze plaats vinden. Kinderen die actief deelnemen aan wedstrijden 

mogen hieraan mee doen. Vindt jou 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 zouden we graag willen zien dat ALLE HAC’63 leden 

zicht gaan inschrijven. Dit betreft de wedstrijd op 28-9-2019 Club kampioenschappen.  

Speciaal voor de pupillen is er de wedstrijd 14-09-2019 2e Atletic Champs Groningen/Drenthe 

(onderdeel van totaal 4 wedstrijden opgesplitst in medaille wedstrijd en Atletic Champs team 

wedstrijd) georganiseerd. Schrijf deze data al vast in je agenda! 

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 medaille zal je beide wedstrijden mee moeten 

doen.  
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Rectificatie: in foto staat zaterdag 7 juli dit moet zijn zaterdag 6 juli 2019, inschrijving is via 

atletieknu geopend 

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  

  

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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Hierbij de Technische Wedstrijdkalender voor seizoen 2019 (buitenwedstrijden). 
Inschrijven kan via www.atletiek.nu. 

 

 

 

http://www.atletiek.nu/
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Punten overzicht Deelnemers 

 
 

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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Dunglish 

Zo met de vakanties op komst is het eens tijd voor een 

taalles. We gaan allemaal lekker weg en dan is goed om 

eens even wat aan onze talenkennis te doen. Als echte 

Drenth in Noord-Holland weet ik dat wij er al een potje 

van maken met Nederlands. We vinden zelf vaak 

anders,maar ons Frans, Duits, Spaans en zelfs Engels zijn 

ook niet altijd om over naar huis te schrijven. Daarom 

gaat het hier over een taal die misschien iets minder 

bekend is bij jullie maar die we wel het best beheersen 

van de bovenstaande talen: Dunglish. 

Dunglish is een verbastering van Dutch (Nederlands) en 

English (Engels). Dunglish staat ook wel bekend als 

steenkolenengels. Het oudste bekende Dunglish is 

ontstaan in de late 19e eeuw waarbij Nederlandse 

havenwerknemers mee gingen op de kolenschepen naar 

Engeland. Op die schepen moesten Engelsen en 

Nederlanders met elkaar communiceren en zie daar: 

steenkolenengels = Dunglish.  

Dunglish betreft het ‘ verengelsen’  van een Nederlands 

woord of een hele Nederlandse zin. Het resultaat klinkt 

Engels, echter is er geen Engelsman die het snapt. Zo 

heeft Dries van Agt (voormalig premier) ooit gezegd: “I 

can stand my little man” (ik kan mijn mannetje staan), 

deze uitdrukking bestaat alleen niet in het Engels. Daar 

zouden ze zeggen “I can stand up for myself”.  

Iemand in de sport die ook very good can standen for his 

own little man is Louis van Gaal. Als trainer van de 

Engelse voetbalclub Manchester United heeft hij vele 

memorabele interviews gegevens. Er zijn lange 

reportages over de uitspraken van hem gemaakt; once 

you have the right spirit, we look upstairs; not downstairs. 

But voetbal is another kind of cooky.  

Want ook in hardloopsport zijn er wat leuke te verzinnen. 

If you run harder than the opponent, you win. Als je dat 

niet doet then you are always running behind the facts 

dan verlies je. Als je dat dan vaker doet, then it is again 

 

 

 

 

 

the same song. Then you should keep your opponent 

better in the holes. Then you give him cooky from own 

dough. 

If I give you a tip you’ll run harder. In dit geval hoop ik dat 

de Engelsman toevallig ook wat Nederlands kan. If you 

think it is difficult to lay a finger on this: in de 

Nederlandse vertaling krijg ik een tip waarna ik sneller 

hardloop, in de Engelse krijg ik geld waarna ik moeilijker 

ren. In dat geval heb ik liever de Nederlandse variant met 

de wind in the back. Maar als it is a dog weather and it 

rains steelpipes, then the training walks in the soup.  

But well, there is nothing on the hand. It is holidays now 

and it shall me all a sausage be. After the holiday I will 

start up the training again and I shall let them smell a 

poopy.  

Volgens mij is het wel helder wat Dunglish is. There is the 

world of examples. Gebruik ze lekker. Die Engelsen 

snappen je niet, maar what can you that scalen? Het is 

hartstikke gezellig. En we kunnen er zelf lekker hard om 

laughen! 

Have a nice holiday! 
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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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Onderlinge 3 kamp op eigen baan 3 juni 2019 

 
Tijdens een trainingsmoment is er gezamenlijk met WOC-technisch en trainers een wedstrijd 
georganiseerd voor pupillen en D junioren. Een aanbod om kennis te maken met wedstrijd 
elementen op een laagdrempelig niveau. Met meer dan 50 atleten en vele ouders en vrijwilligers 
hebben we er een super geslaagde wedstrijd van weten te maken. Voor vele was het de eerste keer 
om aan een wedstrijd mee te doen. Anderen doen liever een loop wedstrijd, maar voor het team 
verband deden ze toch ook aan deze wedstrijd mee. Het bleek ook dat enkele ouders het vervelend 
vinden om via account aanmelding atletiek.nu te organiseren. Via een simpele mail met naam en 
geboorte datum hebben we nog vele atleten mogen inschrijven. Dit zal straks voor de 
clubkampioenschappen ook mogelijk zijn.  
 
Het weer was even spannend met regen voorspelt, maar het was aangenaam warm. De atleten 
hebben super goede prestaties neergezet en ook vele ouders en opa/opa's langs de kant hebben ze 
aangemoedigd. Het was gemoedelijk en gezellig wat is afgesloten met een ijsje eten. De diploma's 
zijn inmiddels geschreven en zal een week later worden uitgereikt via de trainers.  
 
Iedereen bedankt voor alle inzet, begeleiding en de sportieve prestaties.  
 
 

Mijn FBK Games ervaring – door Ruben Eefting (D-Junior)  
Op 9 juni waren de FBK Games in Hengelo. Deze werden voor de 38e keer gehouden, in het Fanny 
Blankers-Koen Stadion. Ik was hier al 2x eerder geweest en vind het leuk omdat  
je hier zoveel goeie atleten ziet. Bijvoorbeeld Churandy Martina en Dafne Schippers. Ook wordt hier 
de 600 meter Kidsrun gehouden. Pupillen en Junioren t/m 12 jaar kunnen zich hiervoor inschrijven. 
Je loopt dan in het stadion, waar diezelfde dag ook de topatleten lopen. Het leek mij leuk om hier 
ook een keer aan mee te doen. Er wordt gelopen in series, waarbij de 3 snelste jongens en 3 snelste 
meisjes van de serie doorgaan naar de finale. In de finale lopen jongens en meisjes tegen elkaar.  
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Vooraf was ik erg zenuwachtig. Ik moest tussen 13:00 en 14:00 uur mijn startnummer ophalen. Het 
is ongeveer een uur met de auto vanaf Hollandscheveld. We waren mooi op tijd en ik kon samen met 
mijn broertjes nog even spelen op het plein, waar allemaal leuke activiteiten stonden. Bijvoorbeeld 
een springkussen, een verspringmat, een vortex-kooi, een sprintbaan en een loopband.  
 
Het was mooi weer en warm. Om half 3 moest ik mij melden en een kwartier later begon de 
warming-up. Deze stelde niet veel voor en bestond vooral uit wachten. Ik moest starten in de 1e 
serie om 15:10. Bij series loop je het risico dat je al zoveel energie verbrandt, dat je in de finale niks 
meer over hebt. Ik had me dan ook voorgenomen om het zo rustig mogelijk aan te doen. Of dat lukt, 
ligt natuurlijk ook vooral aan de tegenstanders, want je moet wel bij de snelste 3 zijn, anders geen 
finale.  
Omdat er veel kinderen mee liepen, hadden we een waterval start. Hierbij start je in 2 groepen, 
eentje in de binnenbaan en eentje in de buitenbaan. Na de eerste bocht kom je dan bij elkaar. Ik 
startte in de buitenbaan. Vlak voor de start was ik nog erg gespannen. Zodra het startschot klonk 
en we weg mochten viel de spanning van me af, ik denk dat die me niet kon bijhouden :-) Ik was 
tevreden over mijn start. Ik had me voorgenomen om 3e te gaan lopen om mijn krachten te sparen. 
Toen we eenmaal onderweg waren liep ik eerst 3e maar de jongen voor me ging me iets te 
langzaam en die heb ik ingehaald. Daarna heb ik constant 2e gelopen, een veilige plek en toch nog 
best een mooie tijd van 1:52.85. Na de finish kreeg ik een hanger om, waarop informatie stond over 
de finale. Dit was het startbewijs van de finale, dus die moest ik goed bewaren.  
 
Ik was toen vrij om te gaan, tot de meldtijd van 16:45. Ik had dus nog mooi tijd om uit te rusten en 
naar de andere onderdelen op de baan te kijken vanaf de tribune. Om 16:45 moest ik me weer 
melden. We moesten nog even wachten omdat de 100 meter mannen gelopen werd. Die liepen vlak 
langs mij, dat was wel cool. Toen was de openingsceremonie, we mochten een soort haag vormen 
waardoor de topsporters van die dag opkwamen. Er werd een rock-versie van het Wilhelmus 
gespeeld, waarna we onder begeleiding van Churandy en Dafne naar de start liepen.  
Dit keer startte ik in de binnenbaan, wat ik wel fijn vond. Ik had een goede start, wel was er wat 
duw- en trekwerk, maar dat heeft me niet gehinderd. Er liepen na de 1e bocht 4 kinderen voor me. 
Die heb ik in de volgende 2 bochten ingehaald en daarna tot de finish op kop gelopen. Ik kon nog 
iets van een eindsprint inzetten en zag op het grote scherm dat ik een behoorlijke voorsprong had. 
Ik kwam met een grote lach op mijn gezicht over de finish. Mijn eindtijd was 1:46.58. Direct na de 
finish werd ik en de 2e en 3e apart gehouden en kreeg ik water. We liepen langs de tribunes naar de 
prijsuitreiking waar iedereen ging klappen voor ons. Vooral vanaf de tribune waar papa en mama 
zaten riepen heel veel mensen ‘Ruben Ruben Ruben’ dat was erg leuk. De Commissaris van de 
Koning van Overijssel reikte de prijzen uit. Ik werd door heel veel mensen gefeliciteerd.  
 
Het was een mooie dag. 
Ruben Eefting 
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Hoogspringclinic Pupillen en D Junioren 

Afgelopen 16 juni heeft de tweede hoogspring clinic plaats gevonden voor de Pupillen en D-

Junioren. Het was weer een echt mooie dag om de aanwezigen bezig te zien. Onder leiding van 

Sierd Wijnalda werd iedereen meegenomen in de techniek van hoogspringen. 19 atleten deden mee 

aan verschillende oefeningen zoals afzetten, springen, overstappen en uiteindelijk hoogspringen.  

Iedereen heeft het naar zijn of haar zin gehad en heeft veel geleerd. Bij de komende wedstijden 

zullen er ongetwijfeld veel persoonlijke records worden verbroken! 

Wist je overigens dat de huidige hoogspring wijze de Flop wordt genoemd? En deze techniek is 

door de Amerikaanse atleet Dick Fosbury voor het eerst in 1968 op de Olympische Spelen in Mexico 

heeft gebruikt? De aanloop van een Fosburyflop bestaat uit een aantal passen (4-8) in een rechte 

lijn plus een aantal passen (3-5) in de vorm van een cirkelboog. In de boog helt het lichaam naar 

binnen om tijdens de laatste pas de verticale stand in te nemen. Het afzetten gebeurt met één been 

(dit moet altijd volgens de regels van het hoogspringen). Vervolgens gaat het hoofd van de atleet als 

eerste over de lat, waarna de rest van het lichaam om de lat heen draait met de rug ernaartoe 

gekeerd. Deze draaiing is het gevolg van het oprichten in de laatste pas van de aanloop en wordt 

verder veroorzaakt door de acties van het zwaaibeen (het been waarmee niet afgezet wordt). 

Na de zomervakantie zal er opnieuw een clinic worden aangeboden. Welke dat wordt, houden we 

nog even geheim! 

Erik Reumer  
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Claudia van Tellingen en Wouter de Roo winnen in Reutum  

Zondagochtend 23 juni werd er in het Twentse Reutum de 4e Dom Verdan loop georganiseerd. 

Een groep HAC 63 atleten waren al vroeg in Reutum om de 5 KM of de halve marathon te lopen 
(21KM). Het was een prachtige wedstrijd met een afwisselend parcours veelal onverhard met veel 
hoogtemeters. Ondanks de het vroege tijdstip was het erg warm en drukkend om te lopen met 
daarbij een heuvelachtig parcours was het een zeer zware wedstrijd. 

Wouter de Roo en zijn trainer Tom van Tellingen starten om 9.00 uur met de 5 Km. Wouter liep heel 
sterk en werd knap eerste in de leeftijd jongens 13 tm 16 jaar. In het totaal klassement werd hij 
tweede. Wouter heeft zich sterk ontwikkeld en liep bijna 3 min sneller dan 2 jaar geleden. Zijn doel 
is om te goed te presteren op het NK eind augustus op 1500 M. Tom liep gecontroleerd de 5 Km. Hij 
werd net 4e in een tijd van 19.14. Daarmee was hij tevreden. 

Om 10.00 uur was 
de start van de 
halve marathon. 
Het was een 
prachtige wedstrijd 
met veel 
onverharde paden 
en ruim 100 
hoogtemeters. Flink 
afzien voor de 
atleten. 

Bij de dames liep 
Claudia van 
Tellingen de halve 
marathon. Van te 
voren had ze 
aangeven dat de 
tijd niet het 
belangrijkste is 
maar lekker lopen 
en genieten van de 
prachtige 
omgeving. Dat heeft ze zeker gedaan en daarbij liep ze sterk en won ze met vol overtuiging. Ze 
werd ruim eerste met een voorsprong van 5 minuten op no 2 en ging met een krentenwegge weer 
naar huis. 

Bij de mannen was het Jeroen Thalen  die heel sterk liep. Zaterdag heeft hij ruim 200 km gefietst en 
een dag later weer 21 km lopen. Hij werd knap tweede werd in een tijd van 1.25.29. 

 

Uitslagen van de overige HAC ’63 atleten: 
13 Ronald van Lubek 1.37.25,  
16 Arne ter Heide 1.38.17 en  
18 Gerko de Roo 1.40.39. 
Daarna konden de atleten genieten van lekkere maaltijd bij de kerk.  
  
Henig an! 
 
Tekst Gerko de Roo 
Foto Claudia van Tellingen no1 gemaakt door Gerko de Roo 
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NK atletiek junioren 2019  
 
 
In Alphen aan den Rijn waren in het weekend van 28-29-30 juni voor enkele HAC ‘63 junioren 
belangrijke wedstrijden. Het feit dat zij zich geplaatst hadden was op zich al zeer knap, maar er zat 
wellicht meer in.  
 
Op vrijdagavond was Rasmillea Latulola de enige HAC ‘63 junior die wedstrijden op het programma 
had staan. Zij deed bij de meisjes B mee aan de onderdelen 100m sprint en aan het kogelslingeren. 
Ze begon aan deze wedstrijd met enige reserve aangezien ze nog kort tevoren geblesseerd was 
geweest. De 100m gingen niet als gewenst. Het kogelslingeren ging echter beter dan verwacht. Ze 
verbeterde haar pr zelfs met ruim 2meter. 
 
Zaterdag gingen Tom en ik al vroeg naar A a/d R. Tom was heen voor de ondersteuning en 
coaching. Ik was, net als Cor Stienstra mee voor de support en de woopwoop en om van de 
wedstrijden te genieten. In de loop van de middag kwam ook Jan ten Cate nog ons clubje aan de 
kant versterken. 
Er waren zaterdag meerdere atleten van HAC ‘63 die aan de verschillende onderdelen mee deden. 
Het werd een zware dag met extreme warmte. Eva Stienstra begon met de series voor de 400m 
meisjes A. Met een sterke 2e helft liep zij naar de halve finales. Een geweldige prestatie.  
Sander Baas deed mee in een zwaar veld van jongens A bij het discuswerpen. Hij gooide 3x fout en 
kwam dus niet door de voorrondes. Zijn tegenstanders waren ook echte specialisten en dat was 
heel goed te zien aan de lichaamsbouw. Sander is een meerkamper en dat verschil was duidelijk te 
zien.  
Later op de dag was de halve finale 400m voor Eva waar zij zich helaas niet wist te plaatsen voor de 
finale. Toch was het halen van de halve al een zeer mooi resultaat.  
Als afsluiter van de zaterdag stond de voorronde van de 1500m voor jongens B op het programma 
voor Nick Kerkhof. Als debutant op de baan bij een NK een dubbele uitdaging. Na een rommelige 
start waar ieder voor zijn plekje vocht, maakte hij de wedstrijd helemaal goed door een zeer sterk 
einde. Elke rond zag je hem op een volledig andere positie lopen. Met een uiteindelijk 20e plek en 
een pr van 6seconden had hij zijn doel gehaald en was hij zeer tevreden. 
Met een gezellig groepje van atleten en supporters ‘s avonds uit eten geweest. 
 
Zondagmorgen begon de dag al vroeg met 2 wedstrijden van 5000m voor de meisjes A en meteen 
daarna de jongens A. Ook deze dag was het warm en stond er ook nog een stevige wind. Iris Velting 
begon de dag maar was na een langlopende blessure nog niet in topvorm. Met maar 7 meiden ging 
de groep van start. Het tempo lag hoog maar de groep bleef lang bij elkaar. 3 Meiden waren wel in 
topvorm en liepen bij de anderen weg. Iris hield de 4e positie vast maar moest op ongeveer 50m 
voor de finish nog wel sprinten voor deze plek. 
Bij de jongens gingen er vervolgens maar liefst 24 van start. Hierdoor waren er meerdere 
wedstrijden binnen een en dezelfde wedstrijd. Job IJtsma probeerde voor het podium te gaan en 
ging dan ook met een groep zeer snelle jongens op pad Dit moordende tempo hield hij tot 
halverwege vol. Daarna moest hij de kop laten gaan. Gegokt en verloren zei hij na de finish. Alleen 
het podium dan, hij liep namelijk wel zijn beste tijd dit jaar. Voor Jan Bouwknegt was het een heel 
andere wedstrijd. Hij liep een goed gecontroleerde wedstrijd zoals alleen Jan dat kan en eindigde in 
zijn 2e snelste tijd ooit.  
 
Sander Baas ging proberen bij het kogelslingeren een mooie prestatie neer te zetten. Bij het 
ingooien had hij al 2 mooie worpen, dat beloofde veel. Helaas maakte hij het nog erg spannend door 
in de wedstrijd te beginnen met 2 fout worpen. Gelukkig was de laatste wel goed en hij eindigde met 
een mooie afstand die maar 2cm van zijn pr af was. 
Ook Eva Stienstra ging weer voor opnieuw mooie resultaten door op de 200m van start te gaan. Met 
maar 3 series en waanzinnig sterke concurrentie verwachtten wij geen finale plek. Dat gebeurde 
ook niet maar ze liep wel mooi naar een pr. Een hele mooie afsluiter van dit NK junioren.  
 
Het was een heel leuk weekend. Ook de andere wedstrijden waren leuk om naar te kijken. Het blijft 
bijzonder dat je ook enorm mee kunt leven met atleten die je helemaal niet kent. Zeker voor 
herhaling vatbaar. 
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Claudia van Tellingen 
 
Hieronder een aantal foto’s van de atleten:  
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Sport en gezonde voeding 

Inleiding 

Iedereen weet dat een goede voeding noodzakelijk is om een goede sportprestatie neer te zetten. 
Toch eten en drinken veel sportmensen junkfood, zoals frisdrank, patat, gevulde koeken en zoutjes. 
Dit hoort niet echt in een verantwoorde sportmaaltijd. Aan welke eisen moet een gezonde voeding 
voldoen 

Gezonde voeding 

 Iedere maaltijd is even belangrijk. Eet in ieder geval minstens drie keer op een dag en sla 
geen maaltijden over. 

 Verspreid de maaltijden over de dag. 
 Eet volgens de regels van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Dat houdt in: eet 

gevarieerd, niet te veel, gebruik minder verzadigd vet, eet volop groente, fruit en brood en 
ga veilig met voedsel om. Elk voedingsmiddel bevat verschillende voedingsstoffen in 
wisselende hoeveelheden. Door gevarieerd te eten, is de kans het grootst dat het lichaam 
voldoende van alle voedingsstoffen krijgt.  

 De voedingsmiddelen die genoemd worden in de Schijf van Vijf kenmerken zich door een 
ruime hoeveelheid brood, aardappelen, rijst, pasta, peulvruchten en groente en fruit. Dit 
wordt aangevuld met zuivel, vlees, vis, eieren of vleesvervangers en een kleine hoeveelheid 
halvarine, margarine of bak- en braadproducten. Wie kent niet de slogan ’Eet per dag 2 stuks 
fruit en 2 ons groenten’! Voedingsmiddelen zoals sausen, snacks, koek, snoep en gebak zijn 
niet opgenomen in de Schijf van Vijf. Dit is omdat ze minder belangrijk zijn voor het leveren 
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van voedingsstoffen. Wel zorgen de meeste van deze producten al snel voor te veel 
calorieën. Zie eventueel ook de website van het Voedingscentrum. 

 Drink op een dag minimaal 1½ -2 liter. 
 Zorg voor variatie in de voeding 

In feite is er niet zoveel verschil tussen een gezonde voeding en een goed samengestelde 
sportvoeding. Bij een goed samengestelde sportvoeding wordt de energie voor 55%-60% uit 
koolhydraten gehaald, voor 25-30% uit vet en voor 10-15% uit eiwit. De Nederlandse voeding bevat 
in het algemeen voldoende eiwitten, maar teveel vetten en juist te weinig koolhydraten. Dat 
betekent voor een sporter dat er bij de samenstelling van de maaltijd bewust gekozen moet worden 
voor koolhydraatrijke voedingsproducten. Koolhydraten zitten vooral in meelspijzen (brood, 
aardappelen, macaroni, spaghetti), maar ook in bananen en peulvruchten. Daarnaast moet de 
sporter er bewust op letten weinig vetrijk te eten. Dit lukt in het algemeen goed door: 

 het eten en drinken van volvette zuivelproducten te vervangen door halfvolle- of magere 
zuivelproducten; 

 alleen mager vlees en magere vis te eten; 
 boter en margarine slechts matig te gebruiken of te vervangen door halvarine; 
 geen of weinig gefrituurde of gebakken producten te eten; 
 niet of weinig te snoepen (chocolade!). 

De laatste maaltijd dient zo'n 2 à 3 uur voor de aanvang van de sportbeoefening gegeten te worden, 
anders is er een verhoogde kans op maag- en darmklachten. Deze kunnen bestaan uit 
misselijkheid, pijn in de (boven-)buik en diarree. 

Koolhydraten 

Koolhydraten kunnen als glycogeen opgeslagen worden in de lever en de spieren. Afhankelijk van 
de training in de voorafgaande dagen en de hoeveelheid koolhydraten in de voeding kan de 
voorraad van dit glycogeen voldoende energie leveren voor zo'n 90 minuten intensieve inspanning. 
Dat is gunstig, want glycogeen is de belangrijkste (snelle) energiebron tijdens een 
(duur)inspanning. Als de glycogeenvoorraad verbruikt wordt en niet tijdig wordt aangevuld, zal het 
lichaam grotendeels over moeten schakelen op vetverbranding. De geleverde energie per 
tijdseenheid neemt dan af. Hierdoor zal de loopsnelheid dalen. Bij intensieve inspanning die langer 
dan 1 uur duurt is het belangrijk om de concentratie van suiker (glucose) in het bloed aan te vullen. 
Uit praktische overwegingen wordt dit vaak in vlloeibare vorm, als sportdrank, aangevuld. Op het 
gebruik van deze sportdranken wordt verder ingegaan onder het kopje de invloed van drinken op 
het prestatievermogen. 

Na langdurige inspanning is het zaak dat de gebruikte glycogeenvoorraden in de uren na de 
inspanning weer zo snel mogelijk aangevuld worden. Een uitgebreide koolhydraatrijke maaltijd in 
de eerste uren na de inspanning is vaak afdoende. Vaak is echter de eetlust na een intensieve 
training / wedstrijd gedaald. In dat geval kunnen vloeibare koolhydraatrijke dranken nuttig zijn om 
het herstel te bespoedigen. 

Vetten 

Als het lichaam bij intensieve inspanning niet (meer) voldoende over koolhydraten kan beschikken, 
zal het lichaam de energie vooral moeten halen uit vetverbranding. Per tijdseenheid levert dit 
minder energie op en kan er dus minder goed gepresteerd worden. Het looptempo zal derhalve 
dalen! Het is voor een goede prestatie dus belangrijk om voor een voldoende glycogeenvoorraad in 
de spieren te zorgen. De voorraad aan lichaamsvet vormt veruit de grootste energievoorraad in het 
lichaam. Het menselijk lichaam kan niet zonder een (minimale) vetvoorraad. Dit minimum is 
individueel bepaald en kan bij langeafstandlopers dalen tot ± 3-4% zijn en bij 
langeafstandsloopsters tot ± 11-12%. Als globale regel geldt dat bij atletes het vetpercentage niet 
hoger dient te zijn dan 18-22% en bij mannen niet hoger dan 8-12%. Daarboven is er echt sprake van 

http://www.voedingscentrum.nl/
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'extra ballast' en ligt het in de lijn der verwachting dat de kans op blessures bij lopen en springen 
toeneemt. 

Eiwit 

Aan eiwit is altijd een bijzondere rol toegekend bij de opbouw van spieren. Het heeft echter geen zin 
om meer eiwitten te eten dan het lichaam kan gebruiken voor de opbouw van spiermassa en 
eiwitten, want dan worden de eiwitten (via een omweg) verbrand in de energiestofwisseling. Bij een 
sporter kan volstaan worden met een eiwitinname van ongeveer 1.5 - 2 gram. Deze hoeveelheid 
wordt in het algemeen gemakkelijk uit de normale voeding gehaald. Extra aandacht voor de inname 
van eiwitten kan wel zinvol zijn als een sporter vegetarisch eet of als de totale energie-inname met 
de voeding om de een of andere reden laag is. Dit kan met name voor langeafstandsloopsters 
gelden en bij mensen die meer dan 0.5 kilo per week afvallen. In dat geval dreigt de afbraak van 
eiwitten en dus ook verlies van spiermassa, wat voor sporters nadelig is. Aminozuren zijn de 
bouwstenen van eiwitten. Enkele jaren geleden werd er veel over de mogelijke werkzaamheid van 
aminozuren beweerd. Hierbij dient echter aangetekend te worden dat de werkzaamheid van deze 
aminozuren in het algemeen niet bewezen is en er vaak sprake is van misleidende reclame. Het is 
belangrijk dat een sporter die overweegt om aminozuren te gaan gebruiken, zich hierover laat 
adviseren door een onafhankelijk deskundige (bijvoorbeeld een sportarts) en niet door mensen die 
(indirect) een financieel belang hebben bij de verkoop van deze producten. 

Vitaminen 

Vitaminen zijn stoffen die het lichaam nodig heeft voor de stofwisseling, maar die het lichaam niet 
zelf kan maken. Vitaminen moeten dus met de voeding opgenomen worden. Voor een (top)sporter is 
een goede uitgebalanceerde voeding, waarin voldoende vitaminen zitten van wezenlijk belang om 
goed te presteren. Er zijn aanwijzingen dat er aan verschillende vitaminen een licht verhoogde 
behoefte bestaat door intensieve sportbeoefening. Sporters eten echter in het algemeen ook meer, 
zodat er bij een goede sportvoeding geen tekorten van vitamines ontstaan. Toch nemen veel 
sporters een multivitaminetabletje, dat bij de drogist te koop is (kosten: ongeveer ¬ 0,10 per dag). 
Dit kan geen kwaad. Wat mogelijk wel kwaad kan is het slikken van hoog gedoseerde 
vitaminepreparaten. Er zijn schadelijke bijwerkingen beschreven bij het slikken van 
hooggedoseerde vitaminepreparaten, zoals diarree, vermoeidheid en misselijkheid. Uit 
wetenschappelijk onderzoek komen wel aanwijzingen dat bij zwaar trainende atleten onder 
bepaalde condities vitamine C en vitamine E in hogere doseringen een gunstige uitwerking kunnen 
hebben! Ook bij het gebruik van hooggedoseerde vitaminepreparaten is het dus belangrijk dat 
sporters zich eerst door een onafhankelijke deskundigen laten adviseren. 

Mineralen en sporenelementen 

Mineralen (zouten) en sporenelementen zijn essentiële bestanddelen om het lichaam goed te laten 
werken. Bij sportbeoefening worden sommige mineralen extra uitgescheiden. Toch is het zo dat bij 
sportbeoefening in ons klimaat het in het algemeen niet nodig is om mineralen en sporenelementen 
extra aan te vullen, aangezien ze ruimschoots in de voeding voorkomen. Het bekendste mineraal 
is ijzer (Fe). Dit mineraal speelt een uiterst belangrijke rol bij de aanmaak van de rode 
bloedlichaampjes (hemoglobine) en bij aanmaak van spiereiwit. Als er een ijzertekort ontstaat, kan 
dit leiden tot een prestatievermindering, dat al kan optreden voordat er bloedarmoede (te laag Hb) 
is opgetreden.Een ijzertekort kan optreden door: 

 Te weinig ijzer in de voeding. IJzer zit vooral in volkoren producten, vlees, vis, lever, groene 
groenten, vruchten, noten en Roosvicee Ferro. 

 Een gebrekkige opname in het maagdarmkanaal. IJzer wordt slechts gedeeltelijk door het 
lichaam uit de voeding opgenomen. De opname wordt bevorderd door gelijktijdig gebruik 
van vitamine C-rijke producten. Combineer dus de ijzerrijke producten met het eten of 
drinken van b.v. sinaasappelsap, een kiwi, groene groenten e.d. Door het gebruik van koffie, 
thee en melk kan de opname van ijzer bemoeilijkt en geremd worden. Gebruik deze 
producten dus niet bij of direct na de maaltijd. 
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 IJzerverlies. Een (groter) ijzerverlies kan optreden bij een overvloedige en/of langdurige 
menstruatie, maar ook door een intensieve sportbeoefening. Tijdens intensieve 
sportbeoefening treedt er namelijk een aanzienlijk verlies van ijzer op via het 
transpiratievocht en urine. 

Ook bij een uitgebalanceerde voeding blijkt het soms nodig om ijzerpreparaten te gebruiken. 
Ongeveer 30% van de intensief trainende loopsters blijken extra ijzer nodig te hebben. 
IJzersuppletie mag pas worden voorgeschreven als dit bij laboratoriumonderzoek nodig is 
gebleken. IJzertabletten kunnen aanleiding zijn tot het optreden van maagdarmklachten, zoals 
misselijkheid, diarree of juist obstipatie. Daarnaast kan een teveel aan ijzer zich in het lichaam gaan 
stapelen, waardoor er schade kan ontstaan in organen. 

De invloed van drinken op het prestatievermogen 

Het lichaam heeft eigenlijk geen reserve voorraad vocht. Vocht is wel zeer belangrijk om goed te 
kunnen presteren en de warmtehuishouding goed te laten verlopen. Helaas is het dorstgevoel geen 
goede graadmeter. Want voordat een dorstgevoel optreedt, blijkt het vochttekort vaak al aanzienlijk 
(> 2 liter) te zijn. Een dergelijk vochttekort kan leiden tot een te sterke stijging van de 
lichaamstemperatuur, wat een aanzienlijke prestatiedaling teweeg kan brengen en uiteindelijk ook 
kan resulteren in een echte warmtestuwing, waarbij hoofdpijn, misselijkheid, braken en spierkramp 
kunnen optreden. Zeker tijdens warm weer is het dus belangrijk om voldoende te drinken. 
Duursporters weten dit in het algemeen wel, maar het is dus ook voor baanatleten belangrijk!. Een 
bidon met drinken in de trainingstas is dus geboden! Gewoon water volstaat in veel situaties prima 
om de vochtvoorraad op peil te houden. 

Vaak worden koolhydraatbevattende (sport)dranken gebruikt om (tevens) de suikervoorraad in het 
bloed aan te vullen. Of het accent gelegd moet worden op het aanvullen van vocht, dan wel op het 
aanvullen van koolhydraten, is afhankelijk van vele omstandigheden. Dat hangt onder meer af van 
het type, intensiteit en duur van de inspanning, de fysiologische (lichamelijke) reactie van de 
sporter en van het klimaat. Helaas is het dus niet zo dat één drank en één patroon van inname 
ideaal is voor alle sporters onder alle omstandigheden. Iedere sporter zal voor zichzelf moeten 
ontdekken welke drank in welke hoeveelheid voor hem of haar het beste voldoet in de verschillende 
omstandigheden. Dit zal dus tijdens de trainingen geoefend moeten worden! Als (heel) algemene 
richtlijn kan worden gegeven: 

 Drink zo'n ¼-½ uur voor aanvang van de duurinspanning ongeveer 500 ml. 
 Drink ieder kwartier of om de 5 kilometer 150-200 ml. 
 Zorg ervoor dat de drank die je drinkt koel is (zo'n 12-15 graden Celsius), want dan is de 

maagpassage van de drank als regel het snelste. 

Het spreekt voor zich dat dit drinken tijdens de training eerst uitgeprobeerd (getraind) moet 
worden om problemen tijdens een wedstrijd te voorkomen. 

Samenvatting 

Goed eten is belangrijk om een goed te kunnen presteren. Bij een goed samengestelde 
sportvoeding wordt de energie voor 55%-60% uit koolhydraten gehaald, voor 25-30% uit vet en voor 
10-15% uit eiwit. Daarnaast zijn vitamines en mineralen en sporenelementen essentieel. Tevens is 
het zeer belangrijk dat er tijdens het sporten voldoende gedronken wordt. 

Bron: https://www.atletiek.nl/voor-atleten/sport-en-gezondheid/voeding/gezonde-voeding 

  

https://www.atletiek.nl/voor-atleten/sport-en-gezondheid/voeding/gezonde-voeding
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Sportdranken 

Inleiding 

Uitdroging kan een duidelijke afname van de sportprestatie veroorzaken en gezondheidsschade 
doordat de lichaamstemperatuur te veel kan gaan oplopen. Van uitdroging is sprake bij een 
vochttekort dat meer dan 2 procent van het lichaamsgewicht bedraagt. Dit is gemakkelijk te 
berekenen is uit het verschil in lichaamsgewicht bij een weging direct voorafgaande en direct na de 
(duur-)inspanning. Ook een koolhydraattekort kan leiden tot een vermindering van de 
sportprestatie. Bij een (duur)inspanning leveren koolhydraten namelijk snelle energie. Deze 
koolhydraten zijn in het lichaam voorradig als glucose in het bloed en glycogeen in de spieren en 
lever. Als tijdens inspanning de voorraad koolhydraten (glucose en glycogeen) op raakt, heeft het 
lichaam alleen nog de beschikking over een langzame energiebron in de vorm van de verbranding 
van vet(zuren). Bijna iedere sporter kent dit gevoel wel als de man met de hamer tegenkomen. De 
snelheid van lopen zal onherroepelijk omlaag gaan. 

Het is afhankelijk van vele factoren of een tekort aan vocht, of een tekort aan koolhydraten de 
beperkende factor zal vormen bij het leveren van een sportprestatie. Het vochtverlies is onder 
andere afhankelijk van de intensiteit en duur van de sportbeoefening, van de verschillende 
weersomstandigheden en van individuele variatie (bijvoorbeeld hoeveel iemand transpireert ). 
Hoeveel en wat iemand zou moeten drinken is dus hiervan afhankelijk, maar ook van zijn of haar 
individuele voorkeur. Vaste regels kunnen dus niet gegeven worden! Iedere sporter zal voor 
zichzelf moeten ontdekken welke drank en in welke hoeveelheid voor hem of haar het beste voldoet 
in de verschillende omstandigheden. Drinken tijdens (intensief) lopen zal tijdens de trainingen 
geoefend moeten worden! Als algemene richtlijn kan worden gegeven: 

 Tot een duurinspanning van ½ - 1 uur is geen speciaal drankregime nodig. In veel gevallen 
kan volstaan worden met drinken van water. 

 Als de duurinspanning langer duurt, verdienen sportdranken wel de voorkeur.  
o Drink zo'n ¼-½ uur voor aanvang van de duurinspanning zo'n 250-500 ml. 
o Drink ieder kwartier of om de 5 kilometer 150-200 ml. 
o Zorg ervoor dat de drank die je drinkt koel is (zo'n 12-15°C). 

Maag- en darmklachten 

Sporters zeggen vaak dat ze door drinken tijdens inspanning maag- en darmklachten krijgen. 
Gebleken is echter dat maag- en darmklachten juist vaker optreden bij sporters die te weinig 
gedronken hebben en al uitgedroogd zijn. In een uitgedroogde toestand vertraagt de 
maagontlediging. Hierdoor blijft de drank langer in de maag en zal aanleiding geven tot klotsen en 
een vol gevoel. Als er eenmaal sprake is van uitdroging is het zeer moeilijk om tijdens de inspanning 
nog voldoende vocht op te nemen. Maag- en darmklachten worden niet altijd door uitdroging 
veroorzaakt. Deze klachten kunnen bijvoorbeeld ook ontstaan door het drinken van (sterk) 
hypertone drank (zie hieronder). 

Samenstelling van de sportdrank 

De concentratie van de sportdrank wordt uitgedrukt in 'osmolariteit'. Deze deeltjesdichtheid wordt 
bepaald door de concentratie en soort van de opgeloste deeltjes zoals suikers en zouten. Als de 
drank net zoveel deeltjes bevat als bloed, noemt men de drank isotoon. Een drank die minder 
deeltjes bevat wordt hypotoon genoemd, terwijl een drank die (veel) meer opgeloste deeltjes bevat, 
hypertoon wordt genoemd. Uit onderzoek is gebleken dat hypertone dranken de maagontlediging 
vertragen. En het is pas nadat deze drank de maag heeft gepasseerd, dat opname van vocht en van 
de voedingsstoffen in de darm kan plaatsvinden. Als vochtverlies de belangrijkste factor is die tot 
een prestatievermindering leidt, is het dus aan te raden een minder geconcentreerde 
koolhydraatdrank te nemen. Vaak komen tijdens duursport gebrek aan koolhydraten en vochttekort 
allebei voor. Maar zelfs wanneer er alleen een behoefte aan vocht is, is het verstandig een 
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(hypotone) drank te nemen die wat koolhydraten en zouten bevat, omdat dit de opname van vocht in 
de darm versnelt. Ook gewoon water gaat weliswaar snel de maag uit, maar blijft relatief lang in de 
darmen klotsen. 

Dorstlessers die geschikt zijn voor inname bij intensieve sportactiviteiten dienen bij voorkeur een 
osmolariteit van < 330 (isotoon of hypotoon) te hebben. In onderstaande tabel staat aangegeven 
wat de osmolariteit is van de verschillende dorstlessers. 

 

Energie dranken 

Commercieel verkrijgbare energie dranken bevatten veelal snel opneembare geraffineerde suikers 
in de vorm van glucose, fructose (vruchtensuiker), sacharose (kristalsuiker) of malto-dextrinen 
(glucoseketens, ook wel glucosepolymeren genaamd). Al deze koolhydraatsoorten worden snel in 
het bloed opgenomen. Er bestaan geen belangrijke verschillen in opnamesnelheid (met 
uitzondering van fructose, dat langzaam wordt opgenomen), maar wel grote verschillen in smaak 
en maagtolerantie. Zo is een geconcentreerde suikerdrank (glucose) bijvoorbeeld mierzoet en het 
heeft een hoge osmolariteit waardoor er sneller maag- en darmklachten ontstaan. Een drank met 
een hoog fructosegehalte (vruchtensuiker) heeft dezelfde nadelen en leidt sneller tot diarree of 
darmklachten. Het beste resultaat wordt verkregen indien er in de drank een hoog gehalte aan 
glucosepolymeren zit. Hoe hoger dit gehalte aan glucosepolymeren is, des te neutraler de smaak 
en des te lager de osmolariteit, waardoor de verdraagbaarheid in het maag-darmstelsel groter is. In 
de onderstaande tabel staat een aantal in Nederland verkrijgbare energie dranken met daarbij het 
koolhydraatgehalte en de osmolariteit. Dranken die een hogere osmolariteit dan 500 hebben, 
kunnen het beste met water worden verdund. 

In Nederland verkrijgbare dorstlessers  
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Samenvatting 

 Drinken van een isotone of hypotone drank (dorstlesser) voor en tijdens de inspanning kan 
de (duur)prestatie verbeteren, met name doordat de vochtopname bij deze dranken het 
hoogste is. 

 Drinken van een hypertone drank tijdens inspanning kan maag- en darmstoornissen 
veroorzaken. 

 Het verdient aanbeveling om na de inspanning niet alleen het vochtverlies weer zo snel 
mogelijk aan te vullen, maar ook het koolhydraatverlies. Hiervoor zijn energie dranken bij 
uitstek geschikt. 

Bron: https://www.atletiek.nl/voor-atleten/sport-en-gezondheid/voeding/sportdranken  

 

 

https://www.atletiek.nl/voor-atleten/sport-en-gezondheid/voeding/sportdranken
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Interview Hactueel 
 
 
Geïnterviewde: 

Samantha Vondeling,17 jaar oud en meisjes junioren B atleet. Ik doe mee met de technische 

training. Ik train op dinsdag, donderdag en vrijdag. 
 
Wat kenmerkt jou?  
Ik heb lol in het sporten en atletiek vind ik leuk en dan vooral de werponderdelen en het sprinten. Ik 
vind het leuk om samen te trainen en met een groep naar wedstrijden te gaan. 
 
Wat is het meest bijzondere moment tijdens je lidmaatschap? 
De meest bijzonderste momenten waren dat ik over de 4m had gesprongen bij verspringen en dat ik 
over 15m heb geworpen met een 4kg kogelslinger. Daarnaast vond ik het trainingskamp met de 
club heel leuk. 
 
Naast HAC’63, wat doe je nog meer?  
Ik zit op het RSG Wolfsbos locatie Dikkenberg in 4TL en heb net mijn examen gehad. Ik ben blij dat 
ik daar klaar mee ben, want ik kan me dan meer focussen op het sporten. Ik kijk graag netflix en ga 
soms met me familie naar de bios. 
 
Welke ambitie heb je bij HAC’63? 
Ik wil graag met de technische trainingen en wedstrijden nieuwe pr’s neer zetten. 
Voor de 200m sprint heb ik als doel om sneller dan 30 sec te lopen en bij het kogelslinger heb ik als 
doel om over de 20m te slingeren. 
 
Hoe kan HAC’63 je daarbij helpen? 
Door meer van die trainingsklinieken te geven, 
want die hoogspring clinic was echt leerzaam. 
Je weet dan ook meteen waar je op moet 
letten. 
 
Naar wie ben jij nieuwsgierig en wil je een 
interview van lezen?  

Rebecca Leune 
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Interview Hactueel 
 

 

Geïnterviewde:   

Nick Kerkhof (mila groep) 

 

Wat kenmerkt jou?  

Gedisciplineerdheid en doorzettingsvermogen. 

 

Wat is het meest bijzondere moment tijdens je lidmaatschap?  

Dat zijn er zoveel, vooral mijn 3 Nederlandse Kampioenschappen. 2x de cross en 1x op de baan. In 

2018 liep ik het NK cross en eindigde daar helaas als laatste op een mega zwaar parcours. Dit jaar 

nam ik revanche en wist ik 33ste te worden. Het NK baan dit jaar is wel de mooiste van de 3. Ik was 

op het nippertje gekwalificeerd voor de 1500 meter en ging heen met verschillende gedachten: als 

ik maar niet weer laatste word. Uiteindelijk werd het een 20ste plaats en kan ik dik tevreden 

terugkijken op dit NK. 

 

Naast HAC’63, wat doe je nog meer?   

Ik ga naar school op het Alfa College in Hoogeveen, hier “studeer” ik voor technicus engineering en 

ik zit nu in het 2de leerjaar. Ik werk op de vrijdag bij Fonteintechniek Gruppen en zaterdags zit ik in 

de technische dienst bij Chamel B.V. .  

 

Welke ambitie heb je bij HAC’63?  

Een medaille op een NK in mijn juniorentijd is eerst het doel. Daarna zien we wel verder, het ultieme 

doel is natuurlijk de marathon onder de 2 uur, maar dan moet ik wel een goede fiets kopen.  

 

Hoe kan HAC’63 je daarbij helpen? 

Daar zijn ze al aardig goed mee bezig. 2 

trainers voor een Mila groep van nog niet eens 

15 atleten is redelijk luxe denk ik. Tom geeft op 

maandag altijd de krachttraining en komt elke 

week wel weer met wat nieuws op de training. 

Jan zorgt er voor dat er genoeg afwisseling in 

de trainingen zit, zodat het vaak ook leuk blijft. 

De groep waar ik in loop is super, we blijven 

elkaar pushen om beter te worden. Al gaan de 

trainingen juist daarom net iets te hard. Ook de 

sponsoren zijn niet te vergeten, Prent 

schoonmaakbedrijf en Runnersworld 

Hoogeveen. Zonder hen hebben wij natuurlijk 

geen uitgebreide kleding pakketten en leuke 

trainingskampen. 

 

Naar wie ben jij nieuwsgierig en wil je een 

interview van lezen?  

Reinier de Boer 

 

 

  



  Hactueel  juli 2019 
 

51 
 

 

 

 

 

 

 

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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