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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting. 
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Redactioneel 
Heerlijk avondje? 
 
Zoals jullie kunnen lezen, is de 
chocoladeletter commissie alweer actief. 
Ook dit jaar is er weer een HEERLIJKE 
actie, waarbij een mooi deel van het geld 
naar de clubkas stroomt. Een goed 
bestede avond vergaderen en 
voorbereiden! Nu is de bal bij jullie: 
hoeveel letters gaan jullie dit jaar 
verkopen? Als je slim bent, dan ga je 
samenwerken met iemand met een hele 
lange naam, want diegene die de meeste 
letters verkoopt, krijgt zijn naam in 
chocoladeletters, hmmmmm, dat wordt 
heerlijk! 
 
Wat ook een heerlijk avondje was, was de 
afsluitende BBQ na de 
clubkampioenschappen. Getuige de vele 
foto’s op de website was het een 
geslaagd evenement. Komende week is 
er weer een baanactiviteit, nl. de La 
Brochtette Coopertest. Zijn we daar weer 
in zulke grote getalen aanwezig? 
 
Voor de pupillen competitie is een 
sponsor gevonden, nl. spikshop.nl. Zij 
gaan de prijzen van deze competitie ter 
beschikking stellen bij de nieuwe 
competitie die in november 2019 start.  
 
Alle 3 de competities gaan riching hun 
laatste wedstrijden. Sommige atleten 
kunnen neog niet het minimale aantal 
wedstrijden halen. Op verschillende 
fronten is het nog spannend wie in de top 
3 gaat eindigen! Een ieder succes! 
 
Vanaf eze editie hebben we een nieuwe 
columniste: Rommy Bijlsma. Zij gaat ons 
op de hoogte houden van haar weg naar 
de marathon eind 2020.  
 
 
 
Veel leesplezier…………… 
                                                 Manon Vos 

           KOPY insturen voor  

          25 oktober  2019 
         hactueel@hac63.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:hactueel@hac63.nl
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Voorwoord 
Beste leden, 

Met veel plezier kijk ik terug naar de jaarlijkse clubkampioenschappen. Door alle atleten zijn mooie 
prestaties geleverd en na afloop een gezellig samenzijn tijdens de BBQ! In het kort verwoord: een 
ouderwets feestje! Een shout out naar alle betrokken vrijwilligers! Dankzij hun is er weer een 
fantastische wedstijd mogelijk gemaakt! Super bedankt namens de gehele vereniging!! 
Heb je ook met plezier deelgenomen of een atleet aangemoedigd, en wil je ook helpen om een 
volgende wedstrijd weer tot een succes te maken? Of kan je helpen in een van de commissies om 
de vereniging te ondersteunen? Meld je dan bij een trainer of stuur een email naar 
voorzitter@hac63.nl. 
 
De komende periode zal in het teken staan van de Chocoladeletter actie. Vorig jaar hebben we 
samen ruim 1600 letters verkocht! Het geld wat daarbij is opgehaald voor de vereniging, staat nog 
op de rekening. Het beoogde krachttoestel zal, met de komende actie, worden aangeschaft. Hierbij 
moet een juiste uitvoering van het krachttoestel en de plaats waar deze mag komen te staan  
duidelijk worden. De plaatsing zal in overleg met de Gemeente Hoogeveen worden bepaald.  
 
Daarnaast loopt het onderzoek naar een wedstrijdsecretariaat. Recentelijk heeft een bezoek plaats 
gevonden bij een leverancier van module-units in Staphorst. Daar zijn een aantal varianten aan 
mogelijkheden besproken en gezien. Een wedstrijdsecretariaat is niet goedkoop. Denk hierbij aan 
ruim €45.000,-. Via het Rabobank Stimuleringsfonds is inmiddels €10.000,- toegezegd om hieraan te 
besteden. Dat dekt slechts een deel van de totale kosten. De overige kosten zullen onder andere 
door acties binnen de vereniging moeten worden binnengebracht. Ik doe hierbij een beroep aan jou 
als lid. Kom met ideeën hoe wij zo veel mogelijk geld kunnen verzamelen om het 
wedstrijdsecretariaat te kunnen bekostigen. 
 
Het bruggetje naar de Rabo-Clubsupport actie is hiermee ook gemaakt: de komende week, tot 11 
oktober kan iedereen die lid is van de Rabobank stemmen op een club of vereniging. Dit jaar doen 
we ook weer mee. 
Roep iedereen op, familie, vrienden etc., om op ons te stemmen! Hoe meer stemmen, hoe groter het 
geldbedrag. Vorig jaar was de score €750. Het zou echt super zijn om hier overheen te gaan! 
https://www.rabo-clubsupport.nl/het-drentse-land/stemmen?actief-in=hoogeveen#filters 
Via sportlink volgt komende week nog een email met een herinnering en een uitleg hoe de stem kan 
worden uitgebracht. 
Namens HAC’63 dank voor je stem! 
 
Nog even een oproep aan alle leden: niet alle emailadressen in het ledenbestand zijn actueel. Heb je, 
sinds je lidmaatschap, een ander emailadres gekregen? Geef deze dan door aan de 
ledenadministratie@hac63.nl.   
 
Ik wens iedereen veel leesplezier! 
Namens het bestuur, 
 
Erik Reumer 
Voorzitter HAC’63   voorzitter@hac63.nl 
 

Leden mutaties  
Er zijn  12  nieuwe leden bijgekomen in september . 

 

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:voorzitter@hac63.nl
https://www.rabo-clubsupport.nl/het-drentse-land/stemmen?actief-in=hoogeveen#filters
mailto:ledenadministratie@hac63.nl
mailto:voorzitter@hac63.nl
mailto:ledenadministratie@hac63.nl
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Contributie 2019 
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Geef je op voor de opfriscursus 

Jury60! 
 

Heb jij Jury60 of Jury Algemeen, en wil je de laatste wijzigingen in reglementen 

even weer scherp krijgen?  Dan is de opfriscursus iets voor jou! 

Wanneer:  woensdagavond 30 oktober 2019 

Tijdstip:  18.30 tot 22.00u   Kosten: Geen 

Waar:  het Activum    Door: Rolf Huizinga 

 

Aanmelden kan via voorzitter@hac63.nl! 

 

mailto:voorzitter@hac63.nl
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Bestellijsten zijn via de website te downloaden of 

op de trainingen verkrijgbaar. 

DOEL van de chocoladeletter actie: 

Het definitief realiseren van het kracht fitness  
toestel voor op onze baan. Samen met de opbrengst 
van vorig jaar, moeten we tot iets moois kunnen 
komen, om zo extra kracht training te kunnen doen 
op onze baan. 

  



  Hactueel  oktober   2019 
 

11 
 

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 
 

Bestellijsten 

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 

 

  

mailto:info@hac63.nl
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Loopjes   oktober - november  (www.hardloopkalender.nl ) 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

   Oktober 

Zat 5 Brekeld Runners Trail Rijssen  12 – 20 – 30 km 

Zat 5 Onderdijksrun Kampen 5 – 10 – 15 – 21.1 km. 

Zon 6 Bikkelloop Zuidwolde 5 – 10 km 

Don 10 La Brochette Coopertest Hoogeveen 12 min. 

Zat 12 AH Elsinga Reest-Run Meppel 10 – 21.1 km 

Zat 19 Oldemeijercross Harderberg 1250 m 

Zat 19 Boszichtrun  AFGELAST Beilen 5 – 10 km – 10EM 

Zat 19 Indian Summer Ultra Rolde 50 – 87 – 120 km 

Zon 20 Bork Stuifzand Run Stuifzand 5 km. 

Zat 26 Dwingelerveldloop Dwingeloo 7.5 – 15 – 21.1 km 

     

   November 

Zat 2 De TIP Lemelerbergloop Ommen 5.3 – 10.8 km 

Zon 3 Hondsrug Forest Run Emmen Emmen 5 – 10 km 

Zon 10 Schoonhovencross Hollandscheveld 7.5km 

Zat 16 Airport Nightrun Eelde 5 – 7.5 – 10 km. 

Zat 16 Run Forest Run Holtingerveld Havelte 10 – 20 – 30 km. 

Zat 16 Zwarte Dennen Cross Staphorst 5 – 10 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 

 

 

 
 
 
REGISTRATIE SENIORENCOMPETITIE  
 
Aard van der Vinne zal met ingang van de nieuwe competitie het stokje over neemt van Jeroen-

Pieter van der Vliet  

http://www.hardloopkalender.nl/
http://www.brekeldrunnerstrail.nl/
http://www.onderdijksrun.nl/
http://www.bikkelloop.nl/
https://www.hac63.nl/coopertest/
http://www.avdesprinter.nl/
http://www.spurt88.nl/wed/oldemeijercross/
http://www.loopgroepbeilen.nl/boszichtrun
http://www.indiansummerultra.nl/
http://www.dwingelderveldloop.nl/
http://lemelerbergloop.nl/
https://hondsrugforestrun.nl/
http://www.airportnightrun.nl/
http://www.runforestrun.nl/
https://www.ag85.nl/onze-wedstrijden/zwarte-dennen-cross
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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 21 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 BorkStuifzandrun – Stuifzand 14.10 uur 5 km 

 November 

21 10 november Schoonhovencross - Hollandscheveld 13.20 uur 7.5 km 

 

LET OP: Schoonhovencross is op zondag 10 november, ipv. 9 november! 
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Tussenstand  HypotheekCentrum Hoogeveen Competitie  2019:   

 

 

 

  

 

 

Heren Senioren:   Dames Senioren: 
1. Jeroen Thalen 445  (11) 1. Laura Prins 415  (9) 

2. Maarten van Dijk 290 (6) 2.  Sabine Nijstad 380 (8) 

3. Erik Leusink 250 (5) 3.  Marjolein Lok 165  (4) 

4. Evert Jansen 199 (6) 4. Manon Jansma 150 (4) 

5.  Albert Jan de Haan  193  (6) 5. Tamara de Vries 150 (3) 

 

     

Heren 40+   Dames 40+ 
1. Jerome Corba 365 (8) 1. Manon Vos 495 (12)  

2. Bert Karssies 335 (7) 2. Cathy van Es 495 (11) 

3. Gerko de Roo 275 (7) 3. Ine Strijker 300 (6) 

4. Edwin Helder 192 (6) 4. Evelyn Bouwknegt 240 (6) 

5. Marco Lok 175 (5) 5. Heidy Snijders 125  (3) 

   

 

Heren 50+   Dames 50+ 
1. Simon Hooijer 415 (9) 1. Truus Luten 700  (15) 

2. Jannes Dolfing 350 (7) 2. Anja Bennink 635  (13) 

3. Jan ten Cate 330 (8) 3. Marian Booijink 460  (12) 

4. Harry Prins 200 (5) 4. Jacqueline ten Brummelhuis 365  (9) 

5. Horst van den Berg 185 (4) 5. Jozina Ernst 295  (8) 

 

Heren 60+ 
1. Tom Nieuwenstein 535  (11) 

2. Arie Prins 405  (9) 

3. Jan Lip 250 (6) 

4. Lukas Hulzentop 160 (4) 

5.  Henk Daling 158 (5) 

    

 
 
 
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 

 

 

 

LET OP: Schoonhovencross is op zondag 10 november, ipv. 9 november! 

 

 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 21 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 20 oktober BorkStuifzandrun 2 km BorkStuifzandrun 5 km 

November 

17 10 nov. Schoonhovencross   3,2 km Schoonhovencross  3,2 km 

December 

18 Dec NNK Appelscha                   NNK Appelscha  

19 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. 5e wedstrijd: Baanloop Ommen 100 + 200 M. (20-06-2019) 

2e wedstrijd: La Brochette Coopertest (12-03-2019) 6e wedstrijd: Singelloop Hollandscheveld (13-07-2019) 

3e wedstrijd: Trackmeeting Hac ’63 800 M (10-05-2019) 7e wedstrijd: Alkeloop 2 km (21-08-2019) 
4e wedstrijd: Speeltuinloop Hollandscheveld (05-06-2019) 8e wedstrijd:Clubkampioenschappen 800 M (29-09-2019)  

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 

6e 
weds 

7e 
weds 

8e 
weds 

Tussenstand 

Ruben Eefting 40 40 40 
+65 

50 - 50 
+75 

50 40 450 

Tim van Es 50 50 45 
+70 

- - 45 
+70 

- 45 375 

Wouter de Roo - 45 50 
+75 

- - 50 
+75 

- 50 340 

Reinout Venema 30 35 - - - - -  65 

 

Meisjes:  

Naam:  1e 
wed 

2e 
wed 

3e 
wed 

4e 
wed 

5e 
wed 

6e 
wed 

7e 
wed 

8e 
wed 

Tussen-
stand 

Mariëlle Lensen 45 40 50 
+75 

45 50 40 
+65 

40 45 495 

Milou Karssies 50 50 45 
+70 

50 - 50 
+75 

50 50 490 

Tess Kuhnen - 45 40 
+65 

40 - 45 
+70 

45 40 390 

Lisanne Venema 40 35 - - - - - 35 105 

Myrthe Woltinge - - - 35 - - -  35 

Kate de Jonge - 30 - - - - -  30 

Lilian Lensen - - - 30 - - -  30 

 

A/B Junioren:  
1e wedstrijd: Benticksparkrun 5000 M. 7e wedstrijd: Baanloop Ommen 1500 M (20-06-2019 

2e wedstrijd: Kerkrade (Cross) 8e wedstrijd: Singelloop Hollandscheveld 5 km (13-07-2019) 

3e wedstrijd: La Brochette Cooopertest (12-03-2019) 9e wedstrijd: Alkeloop 5 km (21-08-2019) 

4e wedstrijd: Primera de Haan 4 mijl run 10e wedstrijd: Klenckeloop Oosterhesselen 5 km (21-09-2019) 

5e wedstrijd: Trackmeeting Hac ’63 (10-05-2019) 11e wedstrijd: Clubkampioenschappen 3000 M (29-09-2019) 

6e wedstrijd: Speeltuinloop Hollandscheveld (05-06-2019)  

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 
wedstr 

2e 
wedstr 

3e 
weds 

4e 
weds 

5e 
weds 

6e 
weds 

7e 
weds 

8e 
weds 

9e 
wed 

10e 
wed 

11e 
wed 

Tussen-
stand:  

Nick Kerkhof 50 50 50 45 
+70 

50 
+75 

- - 45 
+70 

50 45 45 645 

Wibert Knol 45 45 45 50 
+75 

40 
+65 

40 - 30 
+55 

45 40 - 575 

Reinier de Boer - - - - 45 
+70 

45 - 40 
+65 

- - 40 305 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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Marnix prins - - 40  35 
+60 

35 - 25 
+50 

- 35 - 280 

Dave Mulderij - - - - - 50 -  - 50 50 150 

Jan Bouwknegt - - - - - - - 50 
+75 

- - - 125 

Rico Kleine - - - - - - - 35 
+60 

- - - 95 

 

Meisjes: 

 1e 
Wed 

2e 
wedstr 

3e 
weds
tr 

4e 
weds
tr 

5e 
weds 

6e 
weds 

7e 
wed 

8e 
weds 

9e 
wed 

10e 
wed 

11e 
wed 

Tussen- 
stand:  

Joyce Kats 50 - 50 50 
+75 

50 
+75 

50 50 - 50 - 50 550 

Hanne Been - - 45  - - - - - - - 45 

               

Miranda Karsies 

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.  
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▪ 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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Spikeshop.nl  PR pupillen competitie 2019 / 2020
   

Dit jaar (1 november 2019 t/m 31 oktober 2020) houden we weer 
een Spikeshop PR competitie.  PR staat voor: Persoonlijke Records. Elke keer als je met 
wedstrijden meedoet en je je eigen PR’s verbetert behaal je punten. 
Hoofdbeheerder van het bijhouden PR competitie is Angela Veuger (moeder Daphne Veuger MPA1) 
in samenwerking met assistente Silvia Reumer (moeder Lorens JD Junior). 
 
De winnaar is de JEUGD ATLEET die in het jaar 2020 de meeste punten haalt. 
 

Categorieën: 

 Pupillen mini, C en B geboortejaar 2011, 2012 en 2013 (j/m)  

 Pupillen A geboortejaar 2009 en 20010 (j/m) 

 Junioren D & C geboortejaar 2006 t/m 2008 (j/m) 

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

ALLROUND SPIKES van Spikeshop.nl en HAC’63 t.w.v. €75,= 

Welke wedstrijden tellen mee? 

 Voor pupillen: minimaal 8  wedstrijden (indoor en/of outdoor) en maximaal  12 wedstrijden.  

 Deelnemende wedstrijden zijn: indoor Fun Games pupillen/ VB Hoogeveen, indoor 
Stadskanaal, indoor Drachten, Indoor Visser Gala Steenwijk/Tuk, indoor Heerenveen, 
outdoor openingswedstrijd Assen, Medaillewedstrijden (alle Atletich Champs 
Groningen/Drenthe),  Nelli Cooman Games Stadskanaal, Noord Nederlandse 
Kampioenschappen, FBK games Hengelo, alle onderlinge wedstrijden HAC’63 en 
clubkampioenschappen HAC’63 

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

Aanmeldingen:  
Inschrijven voor de Spikeshop 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 – 
woctechnische@hac63.nl ) geregeld worden. Daarbij is naam, geboortedatum, atletieknummer 
en @mail adres noodzakelijk incl. contante betaling en juiste inschrijving wedstrijd. Gegevens 
worden na wedstrijd afronding verwijderd i.v.m. AVG wet. 

Hulpouder(s) voor bij de medaille (Atletic Champs) / HAC’63 georganiseerde wedstrijden 
kunnen zich aanmelden bij woctechnische@hac63.nl . Vele handen maken licht werk. Je wordt 
zoveel mogelijk ingedeeld bij je eigen kind. 

 

 

 

 

 

mailto:hinko_vdhof@hotmail.com
mailto:woctechnische@hac63.nl
mailto:woctechnische@hac63.nl
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10% korting HAC’63 leden spikes en/of hardloopschoenen op 

vertoon van lidmaatschap of AU (excl. aanbiedingen) 

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.  

 

Reglement:  
 Bij gelijke stand wordt er gekeken naar: 

1. Wie meer pr’s verbroken heeft.  
2. Naar het aantal onderdelen waar pr’s op zijn verbroken, hoe meer hoe beter.  
3. Wie heeft de grootste verbeter prestaties gemaakt binnen het onderdeel. (Bv. 

verspringen PR was 2,10 en naar PR 2,95 meter of sprint PR 11,2 naar PR 10,5 sec.) 
4. Naar het aantal verbroken clubrecords. 

 Punten krijg je alleen op onderdelen die door de atletiekunie in de reglementen voor je eigen 
categorie geadviseerd worden. De onderdelen van Athletics Champs tellen ook mee.  

 Indoor en Outdoor pr’s en clubrecords zijn altijd gescheiden.  

 Bij de pr’s en clubrecords is bij de sprintnummers onderscheid gemaakt tussen 
elektronische tijden en handtijden.   

 Kies je ervoor om mee te doen aan wedstrijden die niet meetellen voor de competitie en je 
behaald een pr (loop wedstrijden zijn hierop een uitzondering), dan krijg je er geen 
wedstrijdpunt, maar wel een punt voor je behaalde PR. Voor aparte loop wedstrijden worden 
geen punten toegekend, aangezien deze wedstrijd voor technische onderdelen op van 
toepassing zijn, mocht je wel een PR behalen op afstanden die binnen de competitie vallen, 
dan wordt dat de nieuwe uitgangspositie om een punt te scoren. 

Deze resultaten van 600 m. en 1000 m. dienen doorgegeven te worden aan beheerder PR 
competitie Angela Veuger (moeder Daphne Veuger MPA1 of woctechnisch@hac63.nl). 

 Heb je een Clubrecord behaald, mag je dit kenbaar maken bij de woctechnisch@hac63.nl en 
zullen wij dit aan betreffende verantwoordelijke doorgeven. 

 
Tussenstanden. 

De tussenstanden van HAC’63 PR competitie komen elke maand in het clubblad te staan. 
Ook wordt de stand regelmatig meegestuurd bij aankondigingen van wedstrijden. 

 
 
Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij Angela Veuger en/of Silvia Reumer – 
woctechnisch@hac63.nl 

 

 
  

mailto:woctechnisch@hac63.nl
mailto:woctechnisch@hac63.nl
mailto:woctechnisch@hac63.nl
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Wedstrijden  spikeshop.nl PR competitie 2019 / 2020   

 Indoor agenda (seizoen oktober ’19 tot maart ’20) 

 Outdoor agenda (seizoen april ’20 t/m september ’20) wedstrijden worden pas officieel in 
februari 2020 bekend gemaakt in atletieknu of enkele wedstrijden later bijgeschreven in 
atletieknu.nl, houdt deze zelf goed als ouder/verzorger/atleet in de gaten. Wedstrijden 
worden via trainers HAC’63 tijdig geïnformeerd of via jeugd@hac63.nl 

Onderstaand zijn de wedstrijden van seizoen 2019 met verwachte wedstrijden 2020 

2019/2020 
PR 
Competitie Pupillen Soort Omschrijving Data 

Indoor Hoogeveen Meerkamp 
Atletic 
Champs Fun parcour Pupillen/VB 

30-11-
2019 

Indoor Stadskanaal Meerkamp Technisch 
Indoor Stadskanaal incl. 600 
meter ? jan. ‘20 

Indoor Drachten Meerkamp 
Atletic 
Champs 

12e indoor incl. Estafette 
team 8 feb. ‘20 

Indoor Steenwijk/Tuk Meerkamp Technisch 34e Visser indoor Gala  mrt-20 

Indoor Heerenveen Meerkamp Technisch 45e indoor mrt-20 

Outdoor Assen Meerkamp Technisch Opening technische wedstrijd apr-20 

Outdoor Emmen Meerkamp 
Atletic 
Champs 

Medaillewed 1e 
Groningen/Drenthe apr-20 

Outdoor Groningen  Meerkamp 
Atletic 
Champs 1e Team mei-20 

Outdoor Stadskanaal Meerkamp Technisch Nelli Cooman Games mei-20 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Technisch Onderlinge HAC '63 
voorjaar 
20 

Outdoor Hengelo Loop Loop ET 
Kidsrun – FBK Games 
Hengelo1 Juni-20 

Outdoor Assen Meerkamp 
Atletic 
Champs 

Medaillewed 2e 
Groningen/Drenthe jul-20 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp 
Atletic 
Champs 2e Team sep-20 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp 
Technisch + 
Loop 

Clubkampioenschappen 
HAC’63 sep-20 

* Wedstrijd uitslagen worden bij elkaar opgeteld om te komen tot medaille. 
 FBK Hengelo1 alleen punten voor behaalde PR 

                      

 

 

 

  

mailto:jeugd@hac63.nl
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Uitslagen  PR competitie 2018 / 2019 

A-pupillen: 

Naam pupil 1
3

-0
1

-2
0

1
9

 

0
2
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2

-2
0
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9

 

0
9
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3
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0

1
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0

1
9
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0
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6
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7

-2
0

1
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1
4
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0

1
9

 

2
8
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9

-2
0

1
9

 

To
ta

al
 

Lorens Reumer 1+4 1+1 1+1 1 1+4 1+1   1+1 1+1 1+3   25 

Suzanne Veuger 2 1+2 1+1 1 3 1+2 1+1 1+1 1 1+3   23 

Wes Jones   1+1   1+1 1   1 1+1 1+2 1+3   15 

Sebanya 
Kwakkenbos           1+4   1+1 1+2 1+3   14 

Sabine Zuidema           1+1 1+1 1+1 1+2 1+3   13 

 

Mini – B – C pupillen 

Naam pupil 1
3
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Totaal 

Daphne Veuger 1+2 1+3 1 1+1 1+3 1+2 1+2 1+2 1+1 1+2   28 

Naomi Hoorn   1+3 1+3 1   1+4   1+1 1+1 1+4   23 

Jurgen Eefting         1+4 1+4 1+2 1+1 1+1 1+5   23 

Niels Eefting         1+3 1+4 1+4 1+1 1 1+3   21 

Tijn Kohl 2   1+1 1+2 1+1   1+3 1+3 1 1+1   20 

Timo van 
Hautum           1+4 1+3 1+3 1+1 1+2   18 

Lieke Vredeveld           1+4   1+2   1+5   14 

Britt Vredeveld           1+2   1+1   1+2   8 
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Info vanuit WOC-technisch  
Algemene informatie: 

Op moment van schrijven hebben we net de team wedstrijd Atletic Champs 14 september achter de 

rug, waarbij iedereen een ijsje, diploma en een boekenlegger als aandenken kreeg en zijn we in 

volle voorbereiding op de clubkampioenschappen. 

Inmiddels hebben we voor de clubkampioenschappen 106 inschrijvingen binnen. Ook de BBQ die 

door een 4-tal vrijwilligers ingezet is, wordt volop enthousiast gereageerd door de leden met ruim 

boven de 100 aantal aanmeldingen. In volgende Hactueel is hierover vast meer te vertellen. 

Op 30 november 2019 organiseren we als HAC’63 voor het eerst onze Indoor Fun games 

pupillen/VB (Atletic Champs – pupillen atletiek nieuwe stijl) in de sporthallen van het Activum. Deze 

wedstrijd is te vergelijken met de wedstrijd van de 14e september jl. en/of Drachten indoor eerder 

dit jaar. 

PR-competitie: Vanaf 1 november ’19 gaat het nieuwe seizoen van start en is het weer mogelijk om 

met frisse start je PR’s in je nieuwe groep op te zetten. Afgelopen jaren heb ik Silvia Reumer de PR 

competitie pupillen puntentelling verzorgd. Nu Lorens vanaf november ’19 als junior doorschuift is 

het wellicht tijd om het stokje over te dragen. Angela Veuger (moeder van Daphne MPA1 per 

november ‘19) gaat deze taak op zich nemen, waarvoor we erg dankbaar en blij zijn en wensen haar 

veel plezier met deze nieuwe taak. Voor de PR competitie is het mogelijk wanneer je de meeste 

PR’s en punten hebt weten te behalen allround spikes te winnen. Inmiddels hebben we een sponsor 

gevonden die ons een waardebon ter beschikking stelt om via Spikeshop.nl via internet en/of in de 

winkel te Reeuwijk spikes aan te schaffen. Naast de spikes bieden ze ons ook 1x per jaar 5 

spiketasjes aan, die te verdienen zijn als extra prijs tijdens bijzondere prestaties van atleten op de 

Clubkampioenschappen. Spikeshop.nl is een winkel met ervaringsdeskundige aan het roer en waar 

de sportbeleving met plezier voor recreanten en topsport hoog in het vaandel staat met persoonlijk 

advies. Binnen de atletiekwereld staan ze dan ook als zeer goed aangeschreven. Ben je 

nieuwsgierig geworden kijk anders gerust eens op Spikeshop.nl, vraag aan de trainers of stuur een 

@mail naar atletiek@spikeshop.nl t.a.v. Agnes van Wijk. 

 

 Zie elders in Hactueel naar de vernieuwde 

wedstrijd 

 reglementen 2020.  

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 en 

aantrekkelijkheid voor de pupillenatletiek te vergroten. Door deze kwaliteitsimpuls streven we naar 

een lager verloop en daarmee naar een toename van het aantal pupillen deelname wedstrijden. Dit 

project heeft de naam Athletics Champs meegekregen en via Groningenatletiek is er een kar 

beschikbaar met de benodigde materialen die desnoods geleend kunnen worden. 

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. 

10% korting voor HAC’63 op vertoon van 

lidmaatschap (excl. aanbiedingen) 

mailto:atletiek@spikeshop.nl
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Atletics Champs is atletiek echt met het doel sneller, hoger en verder. Andere essentiële aspecten 

van Atletics Champs zijn: 

 Atletiekecht 

 Succesbeleving 

 Teams 

 Veelzijdig 

 Intensief 

 Laagdrempelig 

 Opbouw in atletiek onderdelen 

Uitleg van alle onderdelen Atletic Champs: tijdens de 

training sprak ik enkele ouders die zich afvroegen hoe ze 

hun kind zelf beter kunnen voorbereiden op de wedstrijd 

onderdelen. Op volgende link staat per onderdeel een presentatiesheet vermeld met wat een jury/ 

hulpouder/atleet moet doen https://www.medaillewedstrijden.nl/athletics-champs.html, zoals 

bovenstaande vb foto. 

Uitslagen Medaillewedstrijden Groningen/Drenthe: 
Mini-pupillen 
Lieke Vredeveld  - 8 punten – Vaantje 
 
C-pupillen 
Jurgen Eefting – 17 punten - Zilver 
 
B-pupillen 
Niels Eefting – 18 punten – Zilver, Daphne Veuger – 17 punten – Zilver, Timo van Hautum – 16 punten 
– Zilver 
Naomi Hoorn – Brons – 14 punten – Brons 
Tijn Kohl – 10 punten – Vaantje 
 
A-pupillen 
Lorens Reumer – 19 punten – Zilver Sebanya 
Kwakkenbos – 16 punten – Zilver 
Suzanne Veuger – 11 punten – Brons 
Sabine Zuidema – 10 punten – Vaantje, Wes Jones – 
8 punten – Vaantje, Britt Vredeveld – 6 punten – 
Vaantje 
 

Foto links naar rechts: Tijn Kohl, Timo v. Hautum, 

Jurgen Eefting, Daphne Veuger, Naomi Hoorn, Niels 

Eefting en Marco Baas (trainer) 

Op foto ontbreken: Lieke Vredeveld, Lorens Reumer, 
Sebanya Kwakkenbos, Suzanne Veuger, Sabine 
Zuidema, Wes Jones en Britt Vredeveld  
 

Tekst: Silvia Reumer – namens WOC-technisch 

  

https://www.medaillewedstrijden.nl/athletics-champs.html
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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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Blokje om (de wereld) 

Hardlopen is best leuk. Het is voor mij geen straf om 

lekker de straat op te gaan om even lekker te rennen. 

Toch hebben veel mensen er helemaal niet zo’n plezier in 

maar moeten ze van zichzelf iets aan sport doen. De 

sportschool is dan een optie, de eerste twee weken gaan 

ze dapper 3 of 4 keer en ze beloven om dat echt vol te 

houden. Na twee maanden gaan ze nog twee keer per 

week. En na nog eens twee maanden gaan ze nog steeds 

twee keer per week; in hun verhalen althans want in de 

werkelijkheid hebben ze het heel druk en redden ze het 

allemaal niet meer zo goed en komt het er in feite op 

neer dat ze helemaal niet meer gaan. Toch moeten ze fit 

blijven van henzelf. Optie twee is fietsen, met man en 

macht wordt er van alles aangeschaft. Met een beetje 

geluk is het een tweedehandsfiets want anders is het wel 

wat zonde van de euro’s. Met fietsen gebeurt vaak 

hetzelfde als met de sportschool. Vol goede moed wordt 

er gestart met tochten van 40-60km per keer. Lekker 

twee uurtjes van huis, heerlijk. In de zomer. In de winter 

gebeurt er niks. Net als in de regen, dan is fietsen ook 

gevaarlijk. In de herfst wordt het vroeg donker en worden 

die twee uurtjes nog maar een uur tot anderhalf. Kortom, 

optie twee is ook niet echt iets waar men fit door blijft. 

Optie drie is een blokje om. Half uurtje de straat op even 

een rondje rennen van zo’n 5km. Vanuit huis starten en 

een uur later gedoucht en wel op de bank. Vooral als er 

een loopbuddy bij komt kijken. Op maandag- en 

donderdagavond en op zaterdagochtend lekker een half 

uur kletsend een blokje om en dan weer lekker thuis. Dat 

is iets wat veel mensen best goed vol kunnen houden om 

drie keer per week te doen om zo fit te blijven.  

Met dat blokje om leggen ze samen dus 30 kilometer af 

per week. Dat is 1560 km per jaar. De omtrek van de hele 

wereld is 40.075km (volgens www.leukeweetjes.nl). Als 

dit koppeltje het 26 jaar volhoudt dan heeft het gewoon 

een blokje om de wereld gelopen. Hoe leuk is dat? ‘Ah 

schat, ik ben vanavond even wat later hoor, ik ga nog 

even een blokje om de wereld’. 

 

 

 

 

 

En dan hebben we het dus over totaal 30km per week. 

Dat is dapper maar niet extreem. Er zijn mensen die 

trainen een half jaar voor de marathon en die lopen dan 

100 tot 150km per week. Dat is bijna 5x zo veel per week. 

Dan ben je ook 5x zo snel klaar met je blokje om de 

wereld. Iets meer dan 5 jaar en je bent klaar. Als ik voor 

mezelf iets moet gokken dan ga ik nu richting de helft van 

mijn tweede blokje om de wereld. Dan zit ik dus nu 

ergens in China, dan loop ik nog ‘even’ de marathon over 

de Chinese muur (lijkt me een mooie uitdaging nu ik dat 

hier zo typ) en ben ik onderweg richting Japan. 

“Konichiwa!” (goedendag op het Japans, geleerd van 

Bassie en Adriaan).  

Ik weet niet hoe ver jullie allemaal zijn, of je het eerste 

rondje al af hebt of misschien zelfs al in je 10e ronde bezig 

bent. Of dat je het blokje om de evenaar pakt of 

misschien van noord naar zuid over de poolcirkels (is iets 

minder ver omdat de aarde niet helemaal rond is). De 

wereld is groot en mooi. Dus geniet van je blokje om. Ook 

al leg je altijd hetzelfde blokje af. 

 

http://www.leukeweetjes.nl/
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Vorige week verraste ze me door op een jolig moment 

aan te kondigen voor haar 55ste DE Marathon te willen 

lopen. Mijn Marathon, zeg maar. Ik ben hier zo blij 

mee dat ik vergeet dat het ‘eens maar nooit weer’ 

was, daar op de Coolsingel. Het duurt nog meer dan 

een jaar maar ik ben in de weer met 

hardloopschema’s en sites over georganiseerde 

loopreizen. Adrenaline zit me nú al in het bloed. 

Van Marathon naar Athene….  

Nu eerst maar weer es kijken of ik de volgende stoep 

haal. 

 

Rommy    

 

 

 

Van Marathon naar Athene. 

Toen ik zo’n twaalf jaar geleden begon met hardlopen, 

probeerde ik iedere keer als ik trainde één straatje, één 

stoepje verder te komen. De eerste keer dat ik tot de 

hoge torenflat kwam, was ik euforisch. Ik kon anderhalf 

kilometer joggen zonder te stoppen!  

Ik heb sindsdien veel euforische momenten gekend in 

mijn zeer amateuristisch gebleven ‘loop’-baan (met de 

nadruk op loop ipv baan). Jankend van blijdschap over de 

finish bij de halve marathon van Texel omdat de 

fantastische band nét op dat moment mijn liedje speelt.  

‘Mevrouw!! Wat ís er?’ vroeg een bezorgde passant.  

‘Ik ben zó gelukkig!’ bracht ik snikkend uit.  

Of na de zoveelste Cascaderun in mijn hometown, waar ik 

- door lichamelijke dingetjes nauwelijks te hebben 

getraind -, toch de finish haal. Huilend van dankbaarheid 

dat mijn steeds ouder wordende lijf dit kan.  

Een paar jaar geleden begon mijn loopmaatje over een 

marathon. Eéntje! Voor haar 50ste. Ik antwoordde: ‘Als ik 

ooit een marathon loop, dan moet het die van Athene 

zijn’. Daar waar het begonnen is, in 490 voor Christus, 

met Phidippidus uit het stadje Marathon, die een 

belangrijke boodschap had voor de koning. Niks geen 

appje, smsje, messenger! De man zette het op een lopen 

en viel dood neer aan de voeten van de koning, terwijl hij 

nog net uit kon brengen: ‘we hebben gewonnen’. De 

veldslag tegen de Perzen kwam hiermee tot een einde. 

Phidippidus is de meest bekende verwezenlijking van het 

spreekwoordelijk ‘hardlopers zijn doodlopers’. 

Jaren later, in 1896, werd dit verhaal gebruikt om de 

afstand van 42,2 kilometer te introduceren als 

hardloopafstand tijdens de Olympische Spelen. De finish 

van deze marathon is dan ook in het Olympisch Stadion 

van Panatinaikos. Om deze marathon hangt zoveel 

historie en heroïek, mooier kan het niet. 

Maar hardloopmaatje wil niét lopen waar het warm is en 

wél graag op een plaats waar de familie kan komen 

aanmoedigen. Het werd Rotterdam. 
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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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Top prestaties HAC 63 atleet Tamara de Vries 
 

Drukke tijd voor Tamara de Vries uit Meppel. De afgelopen 10 dagen heeft ze drie keer op het 

podium gestaan op de 5 en 10 km. 

Donderdag 29 augustus werd ze in De Wijk (De Wiekloop) eerste op de 10 km in een tijd van 44.29. 

Maandag 2 september werd ze eerste op de 10 km in Gramsbergen (Lichtstadloop). Afgelopen 

zaterdag werd ze tweede op de 5 km in Ruinerwold (Dijkhuizenrun).  

De komende maanden heeft ze in ieder geval nog twee langere afstanden op het programma staan; 

eind september de Postbankloop 15 km en in november de Berenloop op Terschelling. Daar gaat ze 

de halve marathon lopen. 

 

Gramsbergen Lichtstadloop  
Maandagavond 2 september werd weer de lichtstadloop in Gramsbergen georganiseerd. Het is een 

van de aller gezelligste loop in de regio. In de avond is de kern van Gramsbergen volledig verlicht 

met heel veel publiek aan de kant. De burgemeester uit Hardenberg deed ook mee met z’n vrouw.   

Er werd gestat met de jeugdloop. Aansluitend de 3km. Bij de 3 km bestond het podium alleen uit 

HAC 63 atleten, nl: 1. Emphrem Been 10.11, 2. Reinier de Boer 10.13, 3. Rico Kleine 10.32. 

Daarna werd er gestart met de 5 km. Bij de mannen 50+ werd deze ruim gewonnen door top atleet 

Lamko Hulzebos uit Zuidwolde in een tijd van 17.28. 

Bij de mannen senioren werd Nick Kerkhof teleurstellend 5e in een tijd van 17.44. 

Om 20.30 uur gingen de atleten van start op de 10 km. Het was inmiddels al schemerig en de 

verlichting kon aan. Er moest 4 ronden worden gelopen door de kern van Gramsbergen met veel 

scherpe bochten en met veel publiek aan de kant van de weg. Een erg gezellige sfeer. 

Bij de mannen 40+ werd Erwin Akkerman met ruime voorsprong eerste in een scherpe tijd van 

33.44. Gerko de Roo kreeg na 5 km weer last van een hamstring blessure en deed daardoor 

rustiger aan. Hij werd 5e in een tijd 43.38 en was gezien de omstandigheden tevreden. 

De partner van Erwin Akkerman is Tamara de Vries. Ze liep deze afstand heel scherp vanaf het 

begin liep ze aan kop bij de vrouwen senioren en werd ruim eerste in een tijd van 42.45 met een 

snelheid van 14 km/uur.   
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Dijkhuizenrun Ruinerwold 
Afgelopen zaterdag waren veel HAC atleten actief in Ruinerwold. Onder wisselende 

omstandigheden werden verschillende afstanden afgelegd. Sommige delen van het parcours waren 

glad. Ook hier was HAC atleet Tamara de Vries weer van de partij. Dit keer op de 5 km. Ze werd 

knap 2e in een tijd van 20.37. 

Andere opvallende prestaties van de andere HAC 63 atleten: 

Antien van der Vegt werd bij de vrouwen ruim eerste op de 10 km in een tijd van 42.59. Iris Dahler 

werd op deze afstand knap derde in een tijd 47.24 

Harm-Jan Martens werd uiteindelijk knap eerste bij de mannen op de 10 km in een tijd van 34.58. 

Het was een spannend strijd met nummer twee. 

 

Albert Eising loop in Dalen 
Afgelopen zondag werd de Albert Eising loop in Dalen georganiseerd. Hier deden ook veel HAC 63 

atleten mee. Onder wisselende weeromstandigheden werden verschillende afstanden afgelegd. 

Opvallende prestaties van HAC-ers: 

Jongens 9 jaar 1 km werd Niels Eefting uit Hollandscheveld in een spannende strijd net eerste in 

een tijd van 4.06. Grote broer Ruben Eefting werd eerste op de 2 km in de leeftijd jongens 12 jaar. 

Bij de meisjes 9 jaar werd Bo Kuhnen ook uit Hollandscheveld mooi eerste in een tijd van 4.19. 

Grote zus Tess werd ruim eerste op de 2 km meisjes 12 jaar. 

Trainster Anja Bennink uit Elim werd bij de dames 50+ ruim eerste op de 5 km. In een knappe tijd 

van 22.55. 

Cathy van Es uit Hoogeveen stond ook weer op het podium. Ze liep de 10 km bij de vrouwen 40+. Ze 

werd knap derde in een mooie tijd van 46.05. 

Tot slot was Erwin Akkerman, de partner van Tamara de Vries, ook weer van de partij. 

Hij was oppermachtig op de 10 km (mannen 40+). Hij werd ruim eerste in een tijd van 35.18 met een 

snelheid van 17 km/uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst Gerko de Roo 

Foto Gemaakt door Gerko de Roo 

Foto 1: Tamara de Vries 1e plaats Lichtstadloop 

Gramsbergen. 

Foto 2 Tamara de Vries in actie op de 5 KM in 

Ruinerwold tijdens de Dijkhuizenrun. 
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Interview Hactueel  
 
 
 
Geïnterviewde:  Ik ben Nina de Haes, 14 jaar en ik ben meisjes C junior. Ik train op dinsdag, 

donderdag en vrijdag. 

 

Wat kenmerkt jou?  

Ik ben sportief en ik vind technische onderdelen leuk, vooral de springonderdelen en sprinten. 

Wat is het meest bijzondere moment tijdens je lidmaatschap?  

Dat ik mee heb gedaan aan de Nationale C-spelen eind augustus in Amsterdam 

 

Naast HAC’63, wat doe je nog meer?   

Ik zit in 4 VWO op de Groene Driehoek. Ik vind het leuk om naar de bioscoop te gaan en af e spreken 

met vriendinnen. 

 

Welke ambitie heb je bij HAC’63?  

Om 1.50m te springen met hoogspringen, om 5 meter te springen met verspringen en nog sneller te 

sprinten. 

 

Hoe kan HAC’63 je daarbij helpen? 

Om voor technische onderdelen, zoals ook met hoogspringen, nog een clinic te houden. 

 

Naar wie ben jij nieuwsgierig en wil je een interview van lezen?  

Lotte Bonimbie 
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Interview Hactueel   
 

 

 

 

Geïnterviewde:   Ephrem Been, 20 jaar oud en ik ben een Mila atleet van Hac 63. 

Ik train op maandag, dinsdag en donderdag op de atletiekbaan, daarnaast train ik ook 2 keer in de 

week thuis, de trainingen thuis bestaan voornamelijk uit lange duurlopen. 

 

Wat kenmerkt jou?  

Ik ben iemand die altijd probeert alles uit mijzelf te halen, doelen achterna gaat en mijzelf elke dag 

wil uitdagen en een stukje beter wil maken. Ik ben iemand die houd van lange afstanden lopen in 

wedstrijden, 5/10+ km zijn wel mijn ding. Ook vind ik het crossseizoen altijd leuk om te doen, hoe 

zwaarder het parcours hoe meer plezier ik erin heb. 

 

Wat is het meest bijzondere moment tijdens je lidmaatschap?  

2 jaar geleden zijn we met de Mila van Hac63 en Mila Fryslan samen op trainingskamp gegaan voor 

een volle week naar Portugal ( Monte Gordo ). Hier heb ik mijzelf veel kunnen uitdagen, het erg naar 

mijn zin gehad en nieuwe mensen leren kennen. Dit was een onvergetelijke week. 

 

Naast HAC’63, wat doe je nog meer?   

Ik ga naar het Drenthe College in Meppel, zit in mij laatste leerjaar van de studie ondernemer retail 

niveau 4. Ik loop 3 dagen in de week stage bij de Toyota dealer in Hoogeveen. Ik ben lid van de 

financiële commissie van het Drenthe College en ook ben ik voorzitter van de Centrale 

Studentenraad van de 3 locaties die het Drenthe College heeft. In het weekend ben ik vaak met 

vrienden, soms avonden gewoon bijpraten en soms de stad in op zaterdag avond. 

 

Welke ambitie heb je bij HAC’63?  

Mijzelf meer uitdagen, mij meer focussen op 1 afstand en ervoor zorgen dat ik elke dag nog een 

stukje beter wordt.  

Hoe kan HAC’63 je daarbij 

helpen? 

Mijn techniek kan nog 

aardig wat worden 

verbeterd en ook de 

manier van trainen thuis 

kan nog wel wat worden 

verbeterd. En ik zou nog 

graag wat meer 

inhoudelijk willen weten 

welke trainingen wat je 

doen bereiken. 

 

Naar wie ben jij 

nieuwsgierig en wil je een 

interview van lezen? Rico 

Kleine 
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Interview Hactueel 
 

 

Geïnterviewde:  Manon Vos. Ik train op de donderdagavond bij de 

groep van Hans Breider. Op de dinsdagavond train ik de laatste 

weken met een paar dames individueel aan kracht. 

 

Wat kenmerkt jou?   

Betrokken, bevlogen, maar plezier moet wel voorop blijven staan. 

Wat is het meest bijzondere moment tijdens je lidmaatschap?  

Mijn aller eerste marathon in Berlijn in 2013. Van een gekke 

opmerking van 1 van mijn hardloopmaatjes, die wel eens een 

marathon wilde lopen (“moet je zeker doen”, zei ik tegen haar), tot 

een borrelend verlangen om dat ook te kunnen, naar een serieuze 

voorbereiding van 1.5 jaar met een hele groep atleten. Omdat we 

ons aansloten bij een marathon reis en bij een bepaald aantal 

deelnemers een “eigen bus” vanuit Hoogeveen konden krijgen, werd 

ik een week daarvoor gevraagd om gedurende de busreis de deelnemerslijst van deze bus te 

checken. Eenmaal in Berlijn bleek 1 van de lopers zijn vrouw in het beurs gebouw kwijt geraakt te 

zijn. Wat nu, de chauffeur wilde wel verder. En de man bleef “eenzaam” achter, op zoek naar zijn 

vrouw. En daar stond ik dan in die bus, met mijn lijstje in de hand……. Gelukkig kwamen zij flinke tijd 

later alsnog in het hotel aan.  

Naast een indrukwekkende tour door Berlijn, met een Nederlandse gids, die er al heel lang woonde, 

was daarna de start in Berlijn. Behoorlijke zenuwen voor de start, wel plassen? Niet plassen? Ja 

toch nog even de bosjes in. De start, de muziek, het publiek, de snipper kanonnen: KIPPEVEL. 

Gedurende de marathon zelfs nog meerdere loopmaatjes gespot. Dan de finish door die 

Branderburger Tor. Het massale publiek schreeuwt je de laatste meters door. En dan het besef: 

42.195 meter in de pocket. En daarna in het achterliggende park elkaar weer zien, felicitaties, 

euforie! Het samen beleven maakt dat er een extra dimensie was. Zo bijzonder en indrukwekkend 

zijn de latere marathons nooit meer geweest. 

 

 
  



  Hactueel  oktober   2019 
 

42 
 

Naast HAC’63, wat doe je nog meer?   

Ik ben getrouwd en moeder van 2 zoons van 14 en 16 jaar. Ik 

werk 3 dagen als ergotherapeut bij Weidesteyn, mn. op de 

afdeling revalidatie – neurologie en in de 1e lijn (bij de mensen 

thuis). 

 

Welke ambitie heb je bij HAC’63?  

Toch nog wel mezelf verbeteren. Ik vind lange 

afstanden en  trailruns erg mooi. Ook daarvoor 

heb je een stevig spierstelsel nodig, een goede 

loophouding en een goede techniek. In 2020 

staat mijn 3e keer Riesenbecker-6-days op het 

programma. En eind 2020 de marathon in 

Athene. Dus genoeg lange 

afstandsdoelstellingen te gaan. 

 

 

 

 

 
 

Hoe kan HAC’63 je daarbij helpen? 

Coachen op loopstijl, houding. Faciliteren van krachttraining. Er is een groot aanbod in losse 

attributen, het idee om meer vaste toestellen te hebben waarop je kracht kan trainen (en wellicht 

met bordjes erbij welke oefeningen gedaan kunnen worden en op welke manier). Ik zou het ook leuk 

vinden als er een bootcamp uur  / krachttrainingsuur zou zijn voor senioren. 

 

Naar wie ben jij nieuwsgierig en wil je een interview van lezen? Jan Tjeerdsma 
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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 Stienstra,  

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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