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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting. 
Coopertest oktober 2016 

Atleet van het jaar & vrijwilliger van het jaar 
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Redactioneel 
December 
 
De maand van lichtjes, sinterklaas, kerst 
en oud en nieuw. Bij ons ook nog een 
verjaardag. Op de een of andere manier 
een maand die aan de ene kant vraagt om 
rust en samenzijn en aan de andere kant 
voorbij vliegt.  
 
Een maand die is gestart zonder 
PENNINGMEESTER. Waardoor de druk op 
de huidige bestuursleden nog grote 
wordt. Ik begrijp dat, je net als ik, met je 
hoofd vol in de december drukte, nog niet 
hebt overwogen of jij dat misschien kan 
doen voor de club. Maar denk er over na, 
zou jij dit kunnen doen? Misschien met 
wat extra ondersteuning, net zoals Cathy 
dat heeft gedaan. En wellicht voor een 
bepaalde periode. Maar wie of wie kan 
zorgen dat de lopende zaken door kunnen 
blijven gaan, zonder dat het kleine clubje 
mensen die nu al zoveel doen, te veel 
belast worden en er ook mee stoppen? 
 
Er komt een nieuwjaarsreceptie aan. 
Datum volgt. 
Er komt een nieuw competitierooster voor 
de senioren en de junioren. 
Er zijn chocolade letters gewonnen. 
Er komt een kracht toestel!!! 
 
 
Veel leesplezier…………… 
                                                 Manon Vos 

           KOPY insturen voor  

          25 december  2019 
         hactueel@hac63.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:hactueel@hac63.nl


  Hactueel  december   2019 
 

4 
 

Voorwoord     
 

Beste leden, 

Met december al weer voor de deur, kan ik in ieder geval niet anders concluderen dat het jaar weer 

voorbij is gevlogen! Afgelopen jaar zijn er weer vele records gesneuveld. Dit is bereikt door de inzet 

van de atleet, maar ook door de trainers die met hun kennis en kunde hebben meegeholpen.  Met nog 

een paar wedstrijden te gaan, biedt dit de laatste kansen om de records nog één maal aan te 

scherpen! 

Afgelopen maand zijn er heel veel chocoladeletters 

verkocht: ruim 2300 stuks. Dat is ook een record! Met de 

opbrengst van afgelopen jaar en dit jaar samen, is een 

krachttoestel aangeschaft. Naar verwachting zal deze 

begin volgend jaar worden geïnstalleerd. Dit buitentoestel 

is volledig ingericht naar de wensen van  onze vereniging 

en biedt verscheidene mogelijkheden voor alle atleten.  

Dit prachttoestel wordt geproduceerd door PowerCage 

uit Hollandscheveld en wordt geplaatst door Johan ten 

Cate van BTL. 

Naast het krachttoestel, zijn we ook eigenaar geworden van een Elektronische Tijdwaarneming van 

Alge geworden. Dit complete systeem, inclusief kest PC, windmeter en klok, wordt de komende 

maand afgeleverd. Met deze camera kunnen nu baanwedstrijden en trainingen worden gehouden, 

zonder inhuur van een externe partij. Om de ET op een juiste wijze te kunnen bedienen, is het 

wenselijk om een aantal mensen op te leiden. Er zijn inmiddels een aantal mensen bereid gevonden, 

maar om een flexibele pool te hebben, moeten er nog een paar bij. Wil je ook in de pool, voor een 2 

tot 3 wedstrijden per jaar,  meld je dan aan via info@hac63.nl. Ook als je al Jury90/91 hebt. 

Per 1 december is de vereniging zonder penningmeester. Cathy heeft geruime tijd geleden al 

aangegeven te stoppen vanwege haar examenjaar. Wij wensen haar heel veel succes met het 

afronden van de studie en danken haar hartelijk voor de gepassioneerde inzet als penningmeester!! 

Ondanks vele oproepen en diverse leden benaderen, is het tot op heden niet gelukt de vacature in te 

vullen. Nogmaals een dringende oproep aan iedereen om de vacature in te vullen! Zonder 

penningmeester is het voortbestaan van de vereniging in gevaar. Er kunnen vanaf 1 december geen 

betalingen worden gedaan EN geen inkomsten worden verwerkt. 

Afsluitend wil ik, namens het bestuur, iedereen hartelijk danken voor het afgelopen jaar. Uiteraard 

horen daar fijne feestdagen en een voorspoedige overgang naar het nieuwe jaar bij!  

Sportieve groet, 

Erik Reumer 

Voorzitter 

 

Leden mutaties  
Er zijn  2 nieuwe leden bijgekomen in november. 

 

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:info@hac63.nl
mailto:ledenadministratie@hac63.nl
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Chocoladeletter actie 2019 

Dit jaar hebben we weer de Chocolade letter actie gehouden. En met succes mag worden gezegd! 

Er zijn 2303 letters verkocht (vorig jaar 1674 stuks). Een heel groot deel is verkocht aan 

sponsoren. Met een enthousiast team van 6 zijn alle chocolade letters gesorteerd en verpakt. Een 
kleine impressie: 

                              
Dank aan de volgende sponsoren: 

          

                        

                             

                             

Met de totale opbrengst van die en vorig jaar, wordt een krachttoestel aangeschaft. Deze zal begin 
volgend jaar op de baan worden geplaatst.  Iedereen dank voor jullie inzet. Komend jaar een nieuw 
record?? 

 

Dit jaar hadden we 3 winnaars: Jacqueline ten Brummelhuis,       

Ingrid van Holten en Lorens Reumer: Gefeliciteerd! 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gevonden kleding: 
 
De gevonden kleding die in doos te vinden in materialenhok "gevonden voorwerpen" liggen, kan tot 
eind december 2019 geclaimd worden. 
Daarna zullen de overgebleven kleding aan een goed doel worden gegeven. 
 
Het Bestuur 

 
 

mailto:info@hac63.nl
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Loopjes december  -  januari (www.hardloopkalender.nl ) 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

   December 

Zat 7 Wilgenweard NijverdalseBergcross Nijverdal 5 – 10 km 

Zat 7 Bovenboerenloop Nijeeen 4 EM, 11.4 – 21 km 

Zat 7 BosCross-marathon Diever Diever 10 – 21.1 – 31.7 – 42 km 

Zat  14 RUNFORESTRUN Dwingelerveld Dwingeloo 15 – 26 – 42.2 km 

Zat 21 Coop Dorpsloop De Krim De Krim 5 – 10 km. 

Zon 22 Verhoeve Groen Cross Appelscha 6 – 10 – 15 km. 

Zon 22 Kika Wintertrail  Bargerveen 4 EM – 10 km 

Vrij 27 Drouwenerzandcross Gasselte 5 – 10 km 

Zat 28 CarbidTrail Nijverdal 10 – 17 – 25 km 

Maa 30  AVT Lageveldloop by night Wierden 2.5 – 5 km 

Di 31 Oliebollenloop Gorredijk 6.4 – 10 km 

     

   Januari  

Zat 4 Snertloop Nieuwleusen Nieuwleusen 5 – 10 km 

Zat 11 Zandstuve Bosloop Vroomshoop 5– 10  km 

Zat 11 RunForestRun Trailrun Appelscha 25 – 50 km 

Zon 12 Bentincksparkrun Hoogeveen 5 – 10 km 

Zon 19 Bosmarathon en minder 2020 Assen 7 – 14.1 – 21.1 – 28.1 – 35.2 – 42.2 km 

Zat 25 Hunebedloop Havelte 5.5 – 7.5 – 15.2 km 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  

http://www.hardloopkalender.nl/
http://www.atletics.nl/wedstrijden/loopwedstrijden/nijverdalse-bergcross/
http://www.tzt86.nl/?page=bovenboerloop
https://dieversportief.nl/hardlopen/boscross
http://www.runforestrun.nl/
http://www.vv-dkb.nl/
http://www.lsv-invictus.nl/
https://inschrijven.nl/form/2019122250956-nl
http://www.dehondsrug.nl/crosscircuit
https://www.zorgsaamloperscompany.nl/kalender/carbid-trail/
http://www.lageveldlopen.nl/
http://www.oliebollenloop.nl/
http://www.ag85.nl/
https://loopgroep-dezandstuve.nl/zandstuve-boslopen/
http://www.runforestrun.nl/
https://runnersworldbentincksparkrun.nl/
http://www.aac61.nl/bosmarathon-en-,minder
http://www.desprinter.nl/
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Hypotheekcentrum Seniorencompetitie 2020 

 2020 Wedstrijd Tijdstip 
* 

Afstand  

 Januari 

1 12 januari Runnersworld Bentinckspark Run 13.30 u. 5 of 10 km 

 Maart 

2 10 maart La Brochette Coopertest  – HAC’63 19.00 u. N.v.t. 

3 21 maart Kroeg tot Kroegloop – Ruinen 16 u. 9.5 km 

 April 

4 7 april Primera De Haan 4MijlRun 19.30 u. 4 mijl 

5 27 april Koningsloop Beilen 18 u. 5 of 10 km 

 Mei 

6 1 of 8mei Van Eeks trackmeeting ? 1500m 

7 2 mei Lexis Crossloop – Zuidwolde 13.00 u. 5 of 10 km 

8 13 mei Erflandenrun  - Hoogeveen 19.15 u. 5 of 10 km 

 Juni 

9  3 uni Speeltuinloop – Hollandscheveld 18.30 u. 5 of 10 km 

10  7 juni Mooi Ruinen Run – Ruinen 15 uur 5 of 10 km 

11 13 juni 10Venenloop – Tiendeveen 13.00 
uur 

5, 10 of 
21.1km 

 Juli 

12 4 juli Singelloop – Hollandscheveld 18.45 u. 5 of 10 km 

 Augustus 

13 12 augustus Alkeloop – Kerkenveld 18.30 u. 5 of 10 km 

14  27 aug. Wiekloop - De Wijk 19.15 u. 5 of 10 km 

 September 

15 11 sept. Pesserrun 19.00 u. 5 km 

16 19 sep. Klenckeloop – Oosterhesselen 14.15 u. 5 of 10 km 

17 26 sept. Clubkampioenschappen – HAC’63 n.t.b. 100 m. 

18 26 sept. Clubkampioenschappen – HAC’63 n.t.b. 3 km 

 Oktober 

19 4 oktober Bikkelloop – Zuidwolde 14.55 u. 5 of 10 km 

20 8 oktober La Brochette Coopertest – HAC’63 19.00 u. N.v.t. 

21 18 oktober BorkStuifzandrun – Stuifzand 14.10 u. 5 of 10 km 

 November 

22  8 november Schoonhovencross - Hollandscheveld 13.20 . 3.2 of 7.5 
km 

* Tijdstip kan afwijken. Atleten dienen zelf te checken of er geen wijzigingen zijn 

opgetreden!!!! 

 

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

Pieter van der Vliet 
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EIND stand  HypotheekCentrum Hoogeveen Competitie  2019:   

 

 

 

  

 

 

Heren Senioren:   Dames Senioren: 
1. Jeroen Thalen 515  (13) 1. Laura Prins 590  (13) 

2. Maarten van Dijk 485 (10) 2. Sabine Nijstad 515 (11) 

3. Erik Leusink 250 (5) 3. Marjolein Lok 315  (8) 

4. HarmJan Martens 225 (5) 4. Tamara de Vries 250 (5) 

5.  Albert Jan de Haan  211  (7) 5. Manon Jansma 185 (5) 

 

     

Heren 40+   Dames 40+ 
1. Jerome Corba 465 (10) 1. Cathy van Es 690 (15)  

2. Bert Karssies 385 (8) 2. Manon Vos 670 (16) 

3. Gerko de Roo 355 (9) 3. Evelyn Bouwknegt 360 (9) 

4. Edwin Helder 287 (9) 4. Ine Strijker 300 (6) 

5. Marco Lok 230 (7) 5. Heidy Snijders 125  (3) 

   

 

Heren 50+   Dames 50+ 
1. Jan ten Cate 470 (11) 1. Truus Luten 840  (18) 

2. Simon Hooijer 415 (9) 2. Anja Bennink 780  (16) 

3. Jannes Dolfing 400 (8) 3. Marian Booijink 540  (14) 

4. Harry Prins 370 (9) 4. Jozina Ernst 415  (11) 

5. Horst van den Berg 185 (4) 5. Jacqueline ten Brummelhuis 365  (9) 

 

Heren 60+ 
1. Tom Nieuwenstein 635  (13) 

2. Arie Prins 545  (12) 

3. Jan Lip 345 (8) 

4. Lukas Hulzentop 160 (4) 

5.  Henk Daling 158 (5) 

    

 
 
 
Jeroen-Pieter van der Vliet  competitie@hac63.nl  
 
  

mailto:competitie@hac63.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixgKzz84DfAhXOZFAKHdmlAuUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.advieskeuze.nl/advies/7902ek/hypotheekcentrum-hoogeveen&psig=AOvVaw23W_ZhGNk3ZGmm_0_ApvRP&ust=1543831826510488
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Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 

 

 

Hierbij het voorlopige wedstrijd schema: 

 

De reglementen zullen t.o.v vorig jaar iets gewijzigd worden, maar hierover in het clubblad van januari meer. 

 

Jan ten Cate 

 2019 C/D junioren A/B junioren 

Januari 

1 12 januari Runnersworld Bentincksparkrun 
2500m 

Runnersworld Bentincksparkrun 
5000m 

2 18 januari   Kerkrade 

Maart 

3  10 maart La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

April 

4  7 april  Primera 4 mijl Run  

Mei 

5 1 of 8  mei Trackmeeting HAC`63. 800 of 1000 Trackmeeting HAC`63. 3 of 5 Km 

Juni 

6 3  juni Speeltuinloop Hollandscheveld 2km Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

7 … juni Baanloop Ommen 100 en 200 m Baanloop Ommen 1500 m 

Juli 

8 4  juli Singelloop Hollandscheveld 2,5 km Singelloop Hollandscheveld 5 km 

Augustus 

9 12 aug. Alkeloop Alteveer Alkeloop Alteveer 

September 

10 19 sept.  Klenckeloop Oosterhesselen 5 km 

11 26 sept. Clubkampioenschappen 800m Clubkampioenschappen 3km 

Oktober 

12 4 oktober Bikkelloop Zuidwolde 2 km Bikkelloop Zuidwolde 5 km 

13 8 oktober La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

November 

14 8 nov. Schoonhovencross   3,2 km Schoonhovencross  3,2 km 

15 …. Nov.  Tilburg 

December 

16 …. dec NNK Appelscha                   NNK Appelscha  

17 …. dec.  Soest 

 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.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 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. 8e wedstrijd:Clubkampioenschappen 800 M (29-09-2019)  
2e wedstrijd: La Brochette Coopertest (12-03-2019) 9e wedstrijd: Bikkelloop Zuidwolde 2 km (06-10-2019) 

3e wedstrijd: Trackmeeting Hac ’63 800 M (10-05-2019) 10e wedstrijd: Coopertest Hac 63 (10-10-2019) 

4e wedstrijd: Speeltuinloop Hollandscheveld (05-06-2019) 11e wedstrijd: Stuifzandrun 2 km (20-10-2019) 
5e wedstrijd: Baanloop Ommen 100 + 200 M. (20-06-2019) 12e wedstrijd: Schoonhovencross 3,2 km (10-11-2019) 
6e wedstrijd: Singelloop Hollandscheveld (13-07-2019)  
7e wedstrijd: Alkeloop 2 km (21-08-2019)  

De C/D junioren moeten aan minimaal 8 wedstrijden meedoen om mee te tellen, maar de beste 10 resultaten tellen mee  

voor de eindstand.  

 

Omdat de competitie op zijn einde loopt, staan alleen de atleten vermeld die aan de minimaal aantal wedstrijden voldoen. 

 

Jongens:        

Naam:  1e 
wed 

2e 
wed 

3e 
weds 

4e 
weds 

5e 
weds 

6e 
weds 

7e 
weds 

8e 
weds 

9e 
wed 

10e 
wed 

11e 
weds 

12e 
weds 

Tuss
enst
and 

Ruben Eefting 40 40 40 
+65 

50 - 50 
+75 

50 40 45 
+70 

40 50 40 
+65 

720 

Wouter de Roo - 45 50 
+75 

- - 50 
+75 

- 50 50 
+75 

45 - 50 
+75 

640 

Tim van Es 50 50 45 
+70 

- - 45 
+70 

- 45 - 50 - 45 
+70 

540 

 

Meisjes:  

Naam:  1e 
wed 

2e 
wed 

3e 
wed 

4e 
wed 

5e 
wed 

6e 
wed 

7e 
wed 

8e 
wed 

9e 

wed 

10e 

wed 

11e

wed 

12e 

wed 

Tuss

enst

and 

Milou Karssies 50 50 45 
+70 

50 - 50 
+75 

50 50 50 

+75 

50 50 50 

+75 

790 

Mariëlle Lensen 45 40 50 
+75 

45 50 40 
+65 

40 45 40 

+65 

40 40 45 

+70 

715 

Tess Kuhnen - 45 40 
+65 

40 - 45 
+70 

45 40 45 

+70 

45 45 - 595 

 

  

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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A/B Junioren:  
1e wedstrijd: Benticksparkrun 5000 M. 9e wedstrijd: Alkeloop 5 km (21-08-2019) 

2e wedstrijd: Kerkrade (Cross) 10e wedstrijd: Klenckeloop Oosterhesselen 5 km (21-09-2019) 

3e wedstrijd: La Brochette Cooopertest (12-03-2019) 11e wedstrijd: Clubkampioenschappen 3000 M (29-09-2019) 

4e wedstrijd: Primera de Haan 4 mijl run 12e wedstrijd: Bikkelloop Zuidwolde 5 km (06-10-2019) 

5e wedstrijd: Trackmeeting Hac ’63 (10-05-2019) 13e wedstrijd: Coopertest Hac 63 (10-10-2019) 

6e wedstrijd: Speeltuinloop Hollandscheveld (05-06-2019) 14e wedstrijd: Stuifzandrun 5 km (20-10-2019) 

7e wedstrijd: Baanloop Ommen 1500 M (20-06-2019 15e wedstrijd: Schoonhovencross 3,2 km (10-11-2019) 

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

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 

Nick Kerkhof 50 50 50 45 
+70 

50 
+75 

- - 45 
+70 

50 45 45 

Wibert Knol 45 45 45 50 
+75 

40 
+65 

40 - 30 
+55 

45 40 - 

Marnix prins - - 40  35 
+60 

35 - 25 
+50 

- 35 - 

 

 12e 

wedstr 

13e 

wed 

14e 

weds 

15e 

wed 

16e 
wed 

17e 
wed 

Tussenstand:  

Nick Kerkhof 45 +70 45 - -   810 

Wibert Knol - 35 - -   610 

Marnix prins - 30 40 45+70   465 

 

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 

Joyce Kats 50 - 50 50 
+75 

50 
+75 

50 50 - 50 - 50 

 

 12e 

wed 

13e 

wed 

14e wed 15e 

wed 

16e 

weds 

17e 
wed 

Tuss
enst
and:  

Joyce Kats 50 +75 50 50 -   775 

               

Miranda Karsies 
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Reglementen Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 2019 

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

20/21 wedstrijden over diverse afstanden. Hierbij wordt voor een combinatie gekozen van baannummers, 

variërend van sprint tot 5 km, wegwedstrijden tot maximaal 5 mijl en cross wedstrijden van maximaal 7,5 km. 

Tijdens  het  seizoen kan er een wedstrijd komen te vervallen door diverse redenen, maar kunnen er ook 1 of 2 

baanwedstrijden aan toegevoegd worden, omdat niet altijd wanneer het wedstrijdschema word gemaakt alle 

wedstrijden en afstanden al bekend zijn.  

• De competitie is alleen toegankelijk voor leden van de club 

 • De competitie is alleen voor junioren  

• De leeftijd bij deelname aan de eerste wedstrijd van de competitie is bepalend voor de categorie waarin men 

dat gehele jaar meedoet. • Sommige wedstrijden vallen qua leeftijd niet samen met C/D en A/B junioren en hier 

word dan de leeftijd die bij de desbetreffende wedstrijd word gehanteerd geldend. Loop je toch een langere 

afstand dan die bij je leeftijd hoort kunnen er geen punten worden verdiend.  

• In wedstrijden met open deelname wordt het klassement voor de competitie opgemaakt door niet leden uit de 

uitslag te schrappen.  

• Het klassement wordt opgemaakt met een punten systeem. De winnaar van een wedstrijd krijgt 50 punten, de 

nummer twee 45, de nummer drie 40, de nummer vier 35,de nummer vijf 30, de nummer zes 25 en vervolgens 

iedere plaats 1 punt minder dan de vorige. Bij de in rood aangegeven wedstrijden zijn extra punten te verdienen 

hier is het 75/70/65/60/55/50/49/48 enz… Loop je voldoende wedstrijden in het nationaal loopcircuit mee, krijg 

je buiten te verdienen punten een bonus van 50 punten 

•De C/D junioren moeten aan minimaal 8 wedstrijden meedoen om mee te tellen, maar de beste 10 resultaten 

tellen mee voor de eindstand. 

•De A/B junioren moeten aan minimaal 10 wedstrijden meedoen om mee te tellen, maar de beste 12 resultaten 

tellen mee voor de eindstand. 

• Vervalt er een wedstrijd om wat voor reden ook, dan word het aantal tellende wedstrijden hiermee 

verminderd.  

▪ Bij gelijke eindstand wordt gekeken naar het totaal aantal gelopen wedstrijden door de atleten. Wie 

de meeste heeft meegedaan wint. Dit om vaak meedoen te belonen. Is ook dat gelijk, dan tellen de 

onderlinge wedstrijden. Is ook dat gelijk dan is er inderdaad een gelijke eindstand. 

• Als een deelnemer in de loop van een jaar lid wordt van de club en hij /zij heeft al eerder wel meegedaan aan 

wedstrijden van de competitie, dan worden deze niet met terugwerkende kracht alsnog in de klasseringen 

opgenomen.  

• Als een lid vergeten wordt in de uitslag en dit wordt bekend in de loop van de competitie, dan wordt het 

klassement wel herzien. Deelnemers wordt verzocht te controleren of ze inderdaad in de uitslag zijn verwerkt.  

• Leden die pas op de 3 laatste wedstrijden voor het eerst meedoen worden niet meer opgenomen in het 

klassement. Dit om competitievervalsing te voorkomen op een moment dat de beslissingen vallen.  

• Voor de meest aansprekende Prestatie(`s), Inzet, Trouw van de atleet of atlete, is nog een mooie extra prijs te 

verdienen. (zeg maar de PIT prijs) • Alle prijzen zullen 

door de 

sponsor 

uitgereikt 

worden tijdens 

nieuwjaarsreceptie. 

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 de atleet haar/zijn eigen PR’s verbetert, behaal je 
punten. 
Hoofdbeheerder van het bijhouden PR competitie is Angela Veuger (moeder Daphne Veuger MPA2) 
in samenwerking met assistente Silvia Reumer (moeder Lorens JD1 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 2010 (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 16 wedstrijden. 
Doe je meer mee, dan tellen de beste 16 wedstrijden. 

 Deelnemende wedstrijden zijn: indoor meerkamp pupillen/ D junioren/VB Hoogeveen, indoor 
Heerde, indoor Dronten, indoor Stadskanaal, indoor Drachten, Indoor Decathlon Apeldoorn, 
indoor Heerenveen, outdoor openingswedstrijd Assen, Medaillewedstrijden (alle Atletic 
Champs Groningen/Drenthe),  Nelli Cooman Games Stadskanaal, Noord Nederlandse 
Kampioenschappen, FBK games Hengelo (alleen PR punt), alle onderlinge wedstrijden 
HAC’63 en clubkampioenschappen HAC’63 

 Voor junioren D&C: alle wedstrijden (Let OP: deelname melden bij Sander 
sander.baas@home.nl ) 

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.nl de betaling gaat via Ideal, 
mocht de aanmelding niet lukken kan dat via woctechnisch@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 woctechnisch@hac63.nl . Vele handen maken licht werk. Je wordt 
daar waar kan zoveel mogelijk ingedeeld bij je eigen kind. 

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 12 wedstrijd deelname punten behalen. Doe je met een 13de 
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.  

mailto:sander.baas@home.nl
mailto:woctechnisch@hac63.nl
mailto:woctechnisch@hac63.nl
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 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 voor, maar wel een punt voor je behaalde PR. Voor aparte loop wedstrijden 
worden geen punten toegekend, aangezien deze competitie voor technische onderdelen 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 mevrouw Angela Veuger (moeder Daphne Veuger MPA2 of 
woctechnisch@hac63.nl). 

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

 

 
  

10% korting voor HAC’63 leden op spikes en/of 

hardloopschoenen op vertoon van lidmaatschap of AU (excl. 

aanbiedingen) 

mailto:woctechnisch@hac63.nl
mailto:woctechnisch@hac63.nl
mailto:woctechnisch@hac63.nl


  Hactueel  december   2019 
 

26 
 

Agenda  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.nl 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 

 

Wedstrijden 2019/2010 

2019/2020 PRCompetitie Pupillen Soort Omschrijving Data 

Indoor Heerde Meerkamp Technisch Koninklijke vd Most jeugd toernooi 23 nov. ‘19 

Indoor Hoogeveen Meerkamp Technisch 
Indoor meerkamp Pupillen/D 
junioren en VB 30 nov. ’19 

Indoor Dronten Meerkamp Technisch 11e Solana Atletiek Indoor Dronten 30 dec. ‘19 

Indoor Stadskanaal Meerkamp Technisch Indoor Stadskanaal incl. 600 meter 12 jan. ‘20 

Indoor Drachten Meerkamp Atletic Champs 13e indoor incl. Estafette team 8 feb. ‘20 

Indoor Apeldoorn Meerkamp Technisch 
Decathlon Nationale Pupillen 
Indoor 2020 8 mrt ‘20 

Indoor Heerenveen Meerkamp Technisch 45e indoor 21 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 01-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 

 

 

 

 

 
  

10% korting HAC’63 leden spikes en/of hardloopschoenen op 

vertoon van lidmaatschap of AU (excl. aanbiedingen) 

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

A-pupillen: 

Naam pupil P
u

p
il 

2
3

-1
1

-2
0

1
9

 

3
0

-1
1

-2
0

1
9

 

                  To
ta

al
 

Naomi Hoorn A1 1 1+1                   3 

Daphne Veuger  A1 1 1+3                   5 

Aron Martens A2 1+2 1+2                   6 

Niels Eefting A1 1+1 1+3                   6 

Wes Jones A2 1+2 1                   4 

Sabine Zuidema  A2 2 1                   3 

Rion Norde A1   2                   2 

Yannick Oostindiën A1   2                   2 

Lucas Martens A1   2                   2 

Amalia Yusif A2   2                   2 

Ben Doldersum A1   2                   2 

Tijn Kohl A1   1+1                   2 

Britt Vredeveld A2   1                   1 

 

Mini – B – C pupillen 

Naam pupil P
u

p
il 

2
3

-1
1

-2
0

1
9

 

3
0

-1
1

-2
0

1
9

 

                  Totaal 

Jurgen Eefting  B 1+1 1+3                   6 

Vera Schepers B   2                   2 

Lieke Vredeveld Mini   2                   2 

Jorrit Norde Mini   2                   2 
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Info vanuit WOC-technisch  
Info vanuit WOC-technisch: 

Info vanuit WOC-technisch: 

Algemene informatie: De eerste indoor wedstrijden hebben al weer plaats gevonden. Voor het eerst 
mochten we zelf een indoor organiseren op 30 november, wat een groot succes was dat. Er kwamen 
zelf 3 zwarte pieten langs, die zelf ook nog even een aantal acrobatische onderdelen gingen doen. 
Linda Norde had een prachtig decor gemaakt met sinterklaas thema, waarin pakjes door de gaten 
gegooid konden worden. 
De nieuwe data voor outdoor worden binnenkort in regio noord vergadering besproken. Zodra deze 
bekend zijn zullen de data bekend gemaakt worden via de trainers en/of selectie trainging. 
Clubkampioenschappen HAC’63 staan gepland op 26 september 2020! 
 
Selectiegroep pupillen en D junioren 
Per oktober dit jaar zijn er door enkele trainers Sander Baas, Marco Baas, Rebecca Leune en Bart 
Koster een aantal atleten geselecteerd om ze te begeleiden en trainen in het wedstrijd elementen. 
Deze extra training vindt plaats op vrijdag 18:00 tot 19:30 uur. 
Je hoeft niet extreem goed te zijn, maar wel dat je mee doet aan wedstrijden met als doel jezelf te 

willen verbeteren en serieus met de atletieksport bezig te zijn. De training is niet vrijblijvend. Voor 

informatie kun je contact opnemen met trainer Sander Baas sander.baas@home.nl 

Deelname: 

 Je wordt geselecteerd door trainers 

 Aanwezig en actieve deelname tijdens de training 

 Deelname aan minimaal aantal wedstrijden (8) 

 Dragen van clubkleding tijdens de wedstrijden 
 

Wedstrijd Koninklijke van der Most jeugd indoor 
23-11-2019 
Met 8 Atleten en Eva Stienstra en Evelyn Bouwknegt als 
begeleidende trainers hebben we een mooie eerste indoor 
wedstrijd van het seizoen mogen inzetten. Het hoogspringen 
gaf de nodige uitdaging waarin onze atleten allemaal moeite 
mee hadden. Daarbij ook enkele atleten die toch wat angst 
hadden voor de lat en zelfvertrouwen miste. Het sprinten en de 
kogel ging voor velen wel erg goed. Iedereen ontving een mooi 
prestatie diploma met daarin alle behaalde prestaties.  
  
Foto: Sabine Zuidema, Eva Stienstra, Wes Jones, Aron Martens 

 

mailto:sander.baas@home.nl
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Wedstrijd 30 november 2019 HAC’63 

Indoor pupillen/C&D junioren/G-atleten meerkamp 
 
Voor het eerst als WOC-T mochten we deze indoor organiseren op onze eigen locatie in de zalen van 
het Activum. Samen met pupillen, G-atleten in de ochtend en in de middag de C/D junioren in actie. 
Het was even puzzelen om alles in goede orde te organiseren, maar uit eindelijk verliep alles 
behoorlijk goed. Arjan Vredeveld wist een mooi kogelstoot blok zelf te maken en via Atletic Champs 
organisatie mochten we horden, startblokken pupillen en kogels lenen. Vele complimenten van 
externe verenigingen mochten we ontvangen over de locatie en de strakke organisatie. Waarvoor 
ieder dank voor zijn/haar inzet. 
Met 95 deelnemers, waarvan 36% van HAC’63 atleten en 18 verschillende verenigingen zijn we super 
tevreden en zeker voor herhaling vatbaar. 
Ook de 3 zwarte pieten die pepernoten uitdeelden en even mee gingen atletiek-en was een enorm 
succes. Bij het fun onderdeel waarin WOC-lid Linda Norde zelf een decor heeft gebouwd, waar de 
pakjes door gegooid mochten worden. Dit gaf een leuke extra en gemoedelijke sfeer binnen de 
wedstrijd. Ook Vitalis – studentenvereniging atletiek Groningen die mee hielpen met secretariaat en 
wedstrijd begeleiding waren in acrobatische stemming. 

 

 
 
IPC mannen/vrouwen – G atleten 
5e Ingrid v. Holten 10 punten 
9e Steve Dekker 14 punten 
10e Richard v. Holten 12 punten 
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Mini pupil:     B pupillen:    
3e Jorrit Norde 95 punten    4e Jurgen Eefting 207 punten 
5e Lieke Vredeveld 141 punten  5e Vera Schepers 161 punten 
 
A pupillen jongens    A pupillen meisjes 
4e Niels Eefting 1562 punten A1  4e Daphne Veuger 1279 punten A1 
5e Lucas Martens 1550 punten A1 6e Naomi Hoorn 907 punten A1 
8e Tijn Kohl 1202 punten A1   
9e Ben Doldersum 1199 punten A1  
10e Yannick Oostindiën 956 punten A1  
11e Rion Norde 824 punten A1 
 
3e Wes Jones 1365 punten A2  5e Amalia Yusif 1128 punten A2 
4e Jurjen Westerink 1330 punten A2 6e Sabine Zuidema 1110 punten A2 
6e Aron Martens 1275 punten A2  7e Britt Vredeveld 770 punten A2 
 
D junioren jongens    D junioren meisjes  
2e Ruben Eefting 1794 punten D2 3e Danique Vredeveld 840 punten D2 
3e Micah Djababoe 1664 punten D2 4e Kim Norde 470 punten D2 

 
3e Lorens Reumer 1558 punten D1 3e Elise Martens 1584 punten D1    
4e Jari Helder 1115 punten D1  6e Danique Helder 1332 punten D1 

7e Myrthe Wolting 711 punten D1 
      8e Lara Yusif 7003 punten D1 
 
D1 junioren medaille met 3e plek jongens en een 2e plek meisjes      
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D2 junioren medaille met 2e plek en 3e plek jongens en 3e plek meisjes 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst: Silvia Reumer  
(ondersteunend WOC-lid) 
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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  6 

2 Mariska Boeijen, van  7 

3 Tigo Boertien  4 

4 Joris Bousema  2 

5 Juliëtte Brouwershaven, van  5 

6 Steve Dekker  8 

7 Haron Dekker  10 

8 Richard Holten, van  4 

9 Ingrid Holten, van  2 

10 Bram Kikkert  4 

11 Berry Klomp  10 

12 Raimond Kreeft  4 

13 Jetty Kuipers  6 

14 Peter Jacob Nijmeijer  2 

15 Berend Jan Nijmeijer  7 

16 Lisa Pekel  3 

17 Sharon Putten, van  4 

18 Erik Rompcik  3 

19 Rida Sabu 4 

20 Jorian Seubers  13 

21 Nicol Siebelink  6 

22 Rene Uunk  10 

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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Opfristoets voor het rijbewijs 

De zomer is voorbij. De klok is verzet. Het is vroeg donker. 

Het regent veel. Af en toe waait het hard. De eerste 

nachtvorst is een feit. Laatste vakantiedagen worden 

gespaard voor de Kerstdagen. Iedereen gaat tussen 7 en 

half 9 met de auto naar het werk (inclusief ikzelf). En 

diezelfde iedereen gaat vervolgens tussen 5 en 6 (moe) 

weer naar huis. Dat, in combinatie met die wind, regen, 

donkerheid en drukte, zorgt voor veel remlichten op de 

weg. Vaak gaat dat allemaal goed maar vaak ook niet.  

In de zomer duurde het met de auto 25 minuten om op 

de parkeerplaats te komen. Nu, met een beetje geluk 35 

minuten en met een beetje pech 45 of 55. Om helemaal 

gek van te worden. Al praat ik dat al snel goed door 

mezelf te vertellen dat je er beter 45 of 55 minuten over 

kunt doen, dan dat je zelf betrokken bent bij een ongeval. 

Want ongevallen zijn toch wel de grootste oorzaken van 

die files. Het is gewoon te druk op de weg en er rijden 

teveel mensen die eigenlijk niet zo goed zijn in auto 

rijden. Hard remmen bij een iniminie remlicht van een 

voorganger van de voorganger. Dat heeft een domino –

effect op de auto’s daarachter. En tien auto’s daarachter 

sta je dan stil. Omdat die meneer of mevrouw het 

gewoon niet zo goed snapt.  

Ik pleit dan ook voor een soort tussentijdse opfris cursus. 

Straks in april mag (moet) ik voor het eerst mijn rijbewijs 

verlengen. Ik ga dan naar het CBR en dan vraag ik 

verlenging aan. Ik betaal (waarschijnlijk 100 euro)  en dan 

zijn ze oké; ik kan een week of twee later mijn verlengde 

rijbewijs ophalen. Ik hoef er niks voor te doen. Eigenlijk 

zou je een soort van (gratis!!) digitale toets moeten 

maken thuis, als je die succesvol hebt afgerond krijg je 

een e-mail; die moet je meenemen naar het CBR en pas 

dan kun je je rijbewijs verlengen. En ja, dan kun je 

inderdaad om hulp vragen maar als je moet inloggen met 

Digid dan zul je er toch zelf bij zijn en kun je het mooi met 

anderen over de verkeersregels hebben. Dus dat is dan 

alleen maar beter want dan zijn er gelijk 2 mensen 

opgefrist die weer iets beter snappen wat de bedoeling is 

in het verkeer. En mocht je zo iemand zijn die dat onzin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
in het verkeer. En mocht je zo iemand zijn die dat onzin 

vindt omdat je de regels toch al weet? Geen probleem 

dan heb je zo’n toets zo af en kun je terecht zeggen dat je 

de regels kent. 

Tot zover mijn betoog over het invoeren van een 

opfristoets voor het aanvragen van een verlenging van je 

rijbewijs (zou voor iedere variant rijbewijs moeten gelden 

overigens; scooter, auto, motor, vrachtwagen, etc.)  

Wat dit allemaal met hardlopen te maken heeft? Nou, in 

zoverre dat dat de afgelopen maand dus niet zo goed is 

gelukt. Stiekem is dat niet eens heel erg. Want lopen in 

het donker, de regen en wind vind ik toch niet zo lekker. 

De kou daarentegen is wel lekker. Daar kun je je lekker 

tegen kleden. Dikke broek aan, dubbele trui, 

handschoenen en een mutsje, hmm. Laat december maar 

komen! 
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Prins Andrew heeft veel volgers. Journalisten die hem 

rauw lusten. En ze lopen inmiddels aan zijn kant van 

het hek. Hij rent en rent maar zal de eindstreep van 

zijn koninklijke loopbaan niet ongeschonden halen, 

verwacht ik. Die ligt nét 2.195 km te ver.  

 

 

Rommy    

 

 

Van Marathon naar Athene 3                   

Die Engelsen toch! 

Het Engelse koningshuis is momenteel flink in opspraak. 

De zonen van prins Charles en Lady Di boteren niet met 

elkaar en Harry en Meghan liggen in de clinch met de 

pers. Prins Andrew laat zich verleiden tot een scherp 

interview waaruit blijkt dat hij zich wel vaker heeft laten 

verleiden. Tot het maken van misbruik in allerlei vormen. 

Er ligt een keiharde beschuldiging voor seksueel misbruik 

van een Amerikaanse dame. En er wordt gesproken over 

een claim wegens belangenverstrengeling met een grote 

zakenman; financieel machtsmisbruik. Er blijft weinig 

vorstelijks over.  

Wij hardlopers kunnen dat Engelse koningshuis ook van 

iets erg betichten. Heb ik altijd gedacht dat de afstand 

tussen het dorp Marathon en de stad Athene precies 

42.195 km is? Ik kom er nu achter dat de Britse koning 

Edward in 1908 verantwoordelijk is voor de afstand! Ja, 

de basis van de wedstrijd was het heroïsche verhaal van 

Phidippidus maar de Koning wenste tijdens de 

Olympische Spelen van 1908 dat de start was bij het 

kasteel Windsor en de finish voor de koninklijke loge in 

het Olympisch Stadion! Vandaar dat het geen 

overzichtelijke 40 kilometer is maar een onhandige 

42.195.  

Ik zal op 8 november tijdens die laatste 2.195 nog es aan 

die Engelse hoogheden denken. 

Het trainen gaat ondertussen heel lekker. Sinds ik de 

halve marathon van Heerde in mijn agenda heb, half 

januari, voel ik de druk toenemen en daardoor ook de 

drang om te lopen. De weekendloopjes zijn nog heel, heel 

langzaam maar het aantal kilometers neemt toe. En als de 

afstanden groter worden, komt er meer variatie. 

Afgelopen zaterdag zagen we de zon opkomen boven 

bevroren grasvelden in IJhorst en liepen er reetjes in de 

verte. Het was heerlijk om buiten te zijn. Ik sukkelde wat 

achteraan en zag een hele kudde schapen achter mn 

loopmaatje aan rennen, gelukkig aan de andere kant van 

het hek. ‘Je hebt eindelijk volgers’, riep ik. Maar ze 

hoorde t niet. 
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Te koop: kleding - schoenen 

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 

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

 
 

Te Koop Singlet (maat 134) 7,50      Craft thermo shirt Zwart maat 128/134 

€7,50Informatie Fam. Reumer 0621538993  

 

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

 

                 

 

     Wij hebben nog spikes te koop. 

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

 

mailto:hactueel@hac63.nl
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Interview Hactueel  
 
 
 
Geïnterviewde:  Bart Koster 

 

Wat kenmerkt jou?  

Ik ben gek op Atletiek! Ik heb veel vrienden binnen de vereniging. ik enthousiast en ik houd van 

gezelligheid. HAC'63 is daarom mijn favoriete plek om te zijn doordeweeks! mijn aanwezigheid is 

ook altijd merkbaar. 

Wat is het meest bijzondere moment tijdens je lidmaatschap?  

Ik heb heel veel mooie herinneringen meegemaakt tijdens mijn lidmaatschap. Het is lastig om daar 1 

van te kiezen. Toch denk ik dat mijn favoriete herinneringen degene met mijn vrienden op 

atletiekkamp zijn. Dat is altijd hartstikke gezellig! 

Naast HAC’63, wat doe je nog meer?   

Ik zit in 4 havo op de Groene Driehoek, ook werk ik op zaterdag op de markt bij de Gier bloemen. 

Verder houd ik mezelf in het weekend bezig met andere activiteiten als: vissen, lekker eten en het 

deelnemen aan feesten en partijen. 

Welke ambitie heb je bij HAC’63?  

Mijn ambitie bij HAC'63 is om mezelf te verbeteren op alle vlakken van de sport. Ik probeer daarom 

ook heel afwisselend te trainen. Toch ligt mijn voorkeur bij poolstokhoogspringen. Dat is mijn 

favoriete onderdeel. Mezelf hierop verbeteren is voor mij geweldig! 

Hoe kan HAC’63 je daarbij helpen? 

Met de traingen op dinsdag en donderdag. Hier krijg ik hulp van peter om mezelf te verbeteren met 

polsstokhoog. Ook met het trainen van andere onderdelen krijg ik goede hulp van trainers 

waardoor ik mezelf kan verbeteren. 

Naar wie ben jij nieuwsgierig en wil je een interview van lezen?   Peter Hooijer  
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Interview Hactueel  
 
 
 
Geïnterviewde:  Sebanya Kwakkenbos, 11 jaar oud. 

 

Wat kenmerkt jou?  

Ik beweeg graag en zit niet graag stil, behalve als ik game. Ik houd van grapjes en lol maken. Ik ben 

dol op dieren, vooral honden en konijnen. Helaas hebben we geen hond. Ook speel ik graag piano, 

vooral liedjes die ik zelf heb bedacht of van een ander heb geleerd en dan zelf aanpas. Ik vind 

hardlooptraining de leukste training van de week. Een training waarbij ik voluit mag rennen, vind ik 

het leukst. Ik zou graag vaker en langer willen trainen, maar door gezondheidsproblemen lukt dit niet. 

 

Wat is het meest bijzondere moment tijdens je lidmaatschap?  

Toen mijn vader bij de ouder-kind-training met Vortex werpen 48 meter gooide, want mijn eigen 

record is 35,31 meter. 

 

Naast HAC’63, wat doe je nog meer?   

Ik zit in groep 8 van de basisschool. Ik heb pianoles en vind het leuk om een balletje te trappen met 

vrienden, hutten te bouwen en te stunten op mijn crossfiets. 

Welke ambitie heb je bij HAC’63?  

Ik wil graag een goede duurloper worden, die gemakkelijk lange afstanden rent. Ook wil ik nog beter 

worden in Vortex werpen. 

 

Hoe kan HAC’63 je daarbij helpen? 

HAC’63 helpt al goed door de hardlooptrainingen. Ik zou daarnaast wel graag willen dat er een 

vaste dag in de week - bijvoorbeeld elke maandag – getraind wordt voor Vortex werpen. 

Naar wie ben jij nieuwsgierig en wil je een interview 

van lezen?  

Jari Helder 
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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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