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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 
Gelukkig nieuwjaar 
 
Vanaf deze plaats voor iedereen de beste 
wensen voor het komende jaar. Aan de 
ene kant “een nieuwe ronde, nieuwe 
kansen”, maar het jaar 2020 is natuurlijk 
niet zomaar een onbeschreven blad. Je 
leven start niet zomaar opnieuw, je neemt 
de zaken uit 2019 wel gewoon mee. 
 
Maar een jaarwisseling is wel zo’n 
moment dat je even stilstaat bij de dingen 
die geweest zijn en de plannen die je 
alweer hebt. Misschien heb je grootse 
plannen. Of wil je het dit jaar over een 
andere boeg gooien. 
 
Dat we als club willen voort blijven 
bestaan staat als een huis boven water. 
Alleen de basis van een club, worst 
gelegd door een bestuur. En een bestuur 
doe je op vrijwillige basis . Tot zover niets 
nieuws. Ook een bestuur wil graag kerst 
en oud- en nieuw vieren. Ook logisch. 
Maar er moeten wel clubzaken geregeld 
worden. Bv. de keuze voor een contributie 
verhoging. Maar dat betekent ook dat het 
format van de contributie 2020 aangepast 
moet worden. Wie oh wie? Deze maand 
staat er voor de vorm nog maar even de 
oude in. Soms is het, zoals het is. 
 
Wederom de oproep: wie wil het bestuur 
(deels) komen versterken? 
 
 
 
Veel leesplezier…………… 
                                                 Manon Vos 

           KOPY insturen voor  

          25 januari  2020 
         hactueel@hac63.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hactueel@hac63.nl
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Voorwoord     
 

Beste leden, 

De aller beste wensen voor 2020. Dat het een mooi en sportief jaar mag worden! 
Met alle feestdagen achter de rug, is het tijd om naar het komende jaar te gaan kijken.  
 
De start van dit jaar is begonnen met een verhoging van de contributie. Daar zijn, ondanks de infomail, 
toch nog vragen over. Verderop in deze editie meer informatie en achtergrond op deze verhoging. 
Een tweede financiële zorg is het niet hebben van een penningmeester. Er is al meerdere malen 
opgeroepen iemand zich als vrijwilliger hiervoor aan te melden. Tot op heden onsuccesvol. Mocht 
zich de komende maand niemand melden, dan moeten wij helaas extern een professional benaderen. 
Dit zal gepaard gaan met hoge kosten, die we juist niet willen. Een laatste oproep aan diegene die als 
penningmeester bij HAC’63 aan de slag wil! Deze functie heeft, als een van de weinige vrijwillige 
functies binnen de vereniging, een financiële vergoeding namelijk €1700 op jaarbasis. 
 
Nu vooruit. Het komende jaar wordt weer een mooi atletiekjaar. Met de WK indoor 13-15 maart in 
Nanjing en de Olympische Spelen  24 juli tot 9 augustus en de Para Olympische Spelen 25 augustus 
tot 5 september beide in Tokio deze zomer, wordt dat weer smullen.  
In februari vinden naast de NK’s indoor in Apeldoorn en de NK 10 kilometer op de weg, ook de NK 
Cross plaats, namelijk op 29 februari en 1 maart  in de Noordoostpolder. En natuurlijk de NK Junioren 
26 – 28 juni in Amersfoort en de Special Olympics 12-14 juni gevolgd door de NK Atletiek 26 – 28 juni 
in Den Haag. 
 
Naast deze wedstrijden, organiseren wij komend jaar ook weer de nodige wedstrijden, zowel op de 
baan als met diverse lopen. Voor de technische wedstrijden zullen wederom weer voldoende 
juryleden nodig zijn. Een aantal juryleden hebben vorig jaar een bijscholing gehad. Ben je jurylid, 
maar nog niet bijgeschoold, geef je dan op via info@hac63.nl.  Ook zal er weer een beroep gedaan 
worden op hulpouders. Als hulpouder kan je de groep waarin je eigen topper deelneemt, begeleiden. 
Het is erg leuk en je krijgt alle onderdelen van dichtbij te zien. Mocht de vraag komen, geef je dan op! 
 
Nog een evenement: op 15 maart wordt er Spike evenement vanuit Spikeshop.nl gehouden in het 
Activum. Dit is een unieke bijeenkomst waar de specialist op het gebied van spikes naar ons komt om 
haar verhaal te vertellen en jou, als atleet, helpt de juiste keuze voor spikes te maken. Verderop in 
deze Hactueel staat de uitnodiging met meer details. 
 
Komende periode zullen er een aantal veranderingen op de baan worden gedaan. Als eerste zal er 
een camerapaal worden geplaatst voor onze Elektronische Tijdwaardneming. Daarnaast zal ook het 
krachttoestel en een derde hoogspringbak worden geplaatst. Daarmee wordt de baan verrijkt. De 
camerapaal en de hoogspringbak worden door de Gemeente betaald. Het krachttoestel is door de 
chocoladeletteractie bekostigd. 
 
7 Januari is de nieuwjaarsreceptie in het Activum. Een gezellig samenzijn en de jaarlijkse 
prijsuitreikingen van de loopcompetities. Graag tot dan! 
 
Veel leesplezier, 
 
Erik Reumer 
Voorzitter 
 

Leden mutaties  
Er zijn  13 nieuwe leden aangemeld in december en laatste kwartaal 2019 27 afmeldingen. 

 

Heb je een wijziging in de e-mail adres, ga je verhuizen of wil je afmelden?  

Neem dan contact op via ledenadministratie@hac63.nl .                                             Groet Cor 

mailto:info@hac63.nl
mailto:ledenadministratie@hac63.nl
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Contributieverhoging 2020 
 
 
Afgelopen najaar zijn er vanuit de Gemeente Hoogeveen signalen afgegeven over de tekorten binnen 
de Gemeente. De daaropvolgende bezuinigingen zijn niet zomaar uit de lucht gevallen. Binnen het 
Sociaal Domein, waar sport onder valt, moet een substantieel gat van 9 miljoen worden gedicht. Er 
zijn meerdere inspraakavonden geweest die de mogelijkheid boden om vragen te stellen of naar 
alternatieven te wijzen. Om de bezuinigingen in de zorgplicht van de Gemeente, veruit het grootste 
onderdeel van het Sociaal Domein, zoveel mogelijk te ontzien, is door de gezamenlijke 
sportverenigingen, op advies, niet in beroep gegaan tegen de voorgestelde verhoging van 10%. Uit 
vrees dat de tegenargumenten vanuit het zorgstuk meer druk op de ketel zou zetten op de verhoging 
en dus meer dan 10% zou kunnen worden. Dat klinkt raar, 
maar even een uitleg.  
 
De kostendekking van sportvelden voor de Gemeente 
Hoogeveen, en dus ook de baan, was in 2019 19%. 
Sporthallen is 30%. De Gemeente heeft besloten om de 
buitensportaccommodaties niet gelijk te trekken met de 
sportzalen, wat in eerste instantie wel de bedoeling was. De 
10% verhoging heeft als gevolg dat de kostendekking van de 
baan van 19% naar 21% is gegaan.  
De verhoging van 10% is gelukkig maar 10%.  
Bij het gelijktrekken van binnen- en buitenaccommodaties, 
zou de verhoging 50% zijn geweest. De verhoging is door de 
Gemeente Hoogeveen doorgezet naar alle verenigingen die 
gebruik maken van buitensportaccommodaties. Afsluitend 
moet worden gezegd dat deze verhoging voor 2020 is 
bedoelt. Eind dit jaar zal de Gemeente evalueren en besluiten 
of er verdere verhogingen zullen moeten worden 
doorgevoerd. 
 
Nogmaals voor alle duidelijkheid: wij, als bestuur, hebben 
deze verhoging dus niet bedacht of stiekem doorgevoerd. 
Bovendien brengt deze verhoging ons als vereniging niets, 
ook geen financieel voordeel. 
Wellicht is het tijdstip om vanuit de vereniging te informeren niet helemaal passend geweest, echter 
met een behoorlijke onderbezetting in het bestuur is dit helaas niet anders.  
 
Inzet rechts: mededeling Gemeente Hoogeveen begin december Hoogeveensche Courant. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@hac63.nl
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Loopjes  januari – februari  (www.hardloopkalender.nl ) 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

   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 

     

   Februari 

Zon 2 Sukerbietenrun Lemele 11 – 25 km 

Zon 2 Mesinge Marathon Roden 10 EM – 25 – 34 – 42 km. 

Zat 8 RunForestRun Besthemerberg Ommen 15 – 26 – 42 km 

Zat 8 3 Meren Cross Gieten 4.6 – 8.8 km 

Zo 9 Diependal Trail Smilde 10 – 17 km 

Zat 22 Oer Cross Havelterberg Havelterberg 3 – 5.5 – 8.5 km 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

http://www.hardloopkalender.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/
http://www.teamsukerbiet.nl/
http://www.mensingemarathon.nl/
https://hardloopkalender.nl/inschrijven/januari-2020
http://www.dehondsrug.nl/crosscircuit
http://www.trainingpoint.nl/trailrunning/diependal-trail-2020/
https://www.avdesprinter.nl/evenement/de-oer-cross-havelterberg-2020/
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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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Tussenstand  HypotheekCentrum Hoogeveen Competitie  2020:   

 

 

 

  

Nog geen uitslagen op dit moment    

 
 
 
Aard van der Vinne  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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Eindstand Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 2019 

 

C/D Junioren: 
1e wedstrijd : Benticksparkrun 2500 M. 

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

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

4e wedstrijd: Speeltuinloop Hollandscheveld (05-06-2019) 

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

6e wedstrijd: Singelloop Hollandscheveld (13-07-2019) 

7e wedstrijd: Alkeloop 2 km (21-08-2019) 

8e wedstrijd: Clubkampioenschappen 800 M (29-09-2019) 

9e wedstrijd: Bikkelloop Zuidwolde 2 km (06-10-2019) 

10e wedstrijd: Coopertest Hac 63 (10-10-2019) 

11e wedstrijd: Stuifzandrun 2 km (20-10-2019) 

12e wedstrijd: Schoonhovencross 3,2 km (10-11-2019) 
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 is geëindigd, staan alleen de atleten vermeld die aan de minimaal aantal wedstrijden voldoen. 

 

Jongens:        

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 

Einds
tand 

Ruben Eefting 40 40 40 
+65 

50 - 50 
+75 

50 40 45 
+70 

40 50 40 
+65 

720 

 

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 

Einds
tand 

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. 

2e wedstrijd: Kerkrade (Cross) 

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

4e wedstrijd: Primera de Haan 4 mijl run 

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

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

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

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

9e wedstrijd: Alkeloop 5 km (21-08-2019) 

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

11e wedstrijd: Clubkampioenschappen 3000 M (29-09-2019) 

12e wedstrijd: Bikkelloop Zuidwolde 5 km (06-10-2019) 

13e wedstrijd: Coopertest Hac 63 (10-10-2019) 

14e wedstrijd: Stuifzandrun 5 km (20-10-2019) 

15e wedstrijd: Schoonhovencross 3,2 km (10-11-2019) 

16e wedstrijd: Silvestercross Soest (31-12-2019) 

 
De A/B junioren moeten aan minimaal 10 wedstrijden meedoen om mee te tellen, maar de beste 12 resultaten tellen mee voor de 
eindstand.  
Omdat de competitie is geëindigd, staan alleen de atleten vermeld die aan de minimaal aantal wedstrijden voldoen. 

 

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 - 

 

 12e 
wedstr 

13e 
wed 

14e 
weds 

15e 
wed 

16e 
wed 

Eindstand:  

Nick Kerkhof 45 +70 45 - - - 810 

Wibert Knol - 35 - - - 610 

 

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 

Eindstand:  

Joyce Kats 50 +75 50 50 - - 775 

 

               

Miranda Karsies 
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Schoonmaakbedrijf  Jaap Prent Junioren Competitie 2020 

 

 

Hierbij het voorlopige wedstrijd schema: 

 

 

Jan ten Cate 

  

 2020 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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Reglementen Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 2020 

• 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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Millefleurs Hoveniersbedrijf Competitie 
 
 
 

Punten overzicht Deelnemers 
 

 

1 Marije Arkes  6  13 Jetty Kuipers  6 

2 Mariska Boeijen, van  7  14 Peter Jacob Nijmeijer  2 

3 Tigo Boertien  4  15 Berend Jan Nijmeijer  7 

4 Joris Bousema  2  16 Lisa Pekel  3 

5 Juliëtte Brouwershaven, van  5  17 Sharon Putten, van  4 

6 Steve Dekker  8  18 Erik Rompcik  3 

7 Haron Dekker  10  19 Rida Sabu 4 

8 Richard Holten, van  4  20 Jorian Seubers  13 

9 Ingrid Holten, van  2  21 Nicol Siebelink  6 

10 Bram Kikkert  4  22 Rene Uunk  10 

11 Berry Klomp  10  23 Marcel Veenstra  2 

12 Raimond Kreeft  4     

  

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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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
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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 2019 / 2020 

A-pupillen: 

Naam pupil P
u

p
il 

2
3

-1
1

-2
0

1
9

 

3
0

-1
1

-2
0

1
9

 

3
0

-1
2

-2
0

1
9

 

                To
ta

al
 

Naomi Hoorn A1 1 1+1                   3 

Daphne Veuger  A1 1 1+3 1+2                 8 

Aron Martens A2 1+2 1+2                   6 

Niels Eefting A1 1+1 1+3                   6 

Wes Jones A2 1+2 1 1+1                 6 

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 1+2                 5 

Tijn Kohl A1   1+1                   2 

Britt Vredeveld A2   1 1+1                 3 

Timo van Hautum A1     2                 2 

 

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

 

3
0

-1
2

-2
0

1
9

 

                Totaal 

Jurgen Eefting  B 1+1 1+3                   6 

Vera Schepers B   2                   2 

Lieke Vredeveld Mini   2 1+1                 4 

Jorrit Norde Mini   2                   2 

 

Angela Veuger 

  



  Hactueel  januari   2020 
 

26 
 

Info vanuit WOC-technisch  
 
 
Vanuit deze hoek deze maand niet veel nieuws. Op 30 dec. Zijn er indoorwedstrijden geweest en in 
januari komen er weer andere indoor wedstrijden. Ook is er eind januari een regio overleg, waarin 
de outdoor wedstrijden worden vastgelegd. 
Silvia Reumer 
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Hierbij de Technische Wedstrijdkalender voor seizoen 2019/2020 (buitenwedstrijden). 
Inschrijven kan via www.atletiek.nu. 

 

 
 

http://www.atletiek.nu/
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 Van luxepaard naar werkpaard en racepaard 

 

Je hebt werkpaarden en luxepaarden. Afgelopen maand 

zijn we (hopelijk) allemaal luxepaardjes geweest. Alleen 

maar van dat lekkere verse groene grassprieten, als we 

echte paarden waren geweest dan. Maar de december 

maand was pas echt goed als er met sinterklaas minstens 

3 zakken (chocolade)pepernoten en twee 

chocoladeletters zijn doorgegaan. Vervolgens konden we 

een weekje rusten alvorens de eerste kerstborrels met 

bijbehorende hapjes gepland stonden. Deze borrels 

liepen naadloos over in de echte 

kerstontbijtjes/lunches/brunches en de beroemde en 

beruchte kerstdiners natuurlijk. Na de officiële 

kerstdagen zijn er altijd nog die lekkere extra kerstdagen; 

de derde kerstdag is bijvoorbeeld iets wat binnen mijn 

familie is uitgegroeid tot een heuse traditie. Nog even 

gezellig met elkaar op pad, een leuke activiteit doen om 

die af te sluiten met een goed diner en een borrel. De 

dagen tot Oud en Nieuw zijn vervolgens niet bepaald 

gezonder aangezien alle kerst-restjes nog opgegeten 

dienen te worden en dan hebben we nog Oud en Nieuw 

zelf. Deze twee dagen staan ook volgepland met 

oliebollen eten en gezellig borrelen met vrienden en 

familie. Een knappe dame/heer/jongen/meisje die de 

maand december is doorgekomen zonder een (klein) 

plusje op de weegschaal.  

 

Dit alles klinkt misschien als heel erg. Dat is het zeker niet. 

De maand december is erg gezellig en dat moet vooral zo 

blijven. Echter heeft dat luxepaardwezen wel een gevolg 

voor de maand daarna. Het verval is groot. Van luxepaard 

terug naar een werkpaard. Puffend, kreunend en 

steunend maken we onze eerste rondjes van het jaar. Het 

is hard werken om weer 5 kilometer af te leggen. De 

benen voelen zwaar, de buik hangt toch weer meer in de 

weg dan je je van november kon herinneren en dezelfde 

ronde lijkt een stuk langer dan voorheen. 

 

 

 

 

 

 

Het is iets waar we allemaal doorheen moeten. Maar ik 

zou het iedereen aanraden anders wordt het in januari 

volgend jaar helemaal een ramp. En als je nu de eerste 

maand puffend en steunend je rondjes maakt, het rondje 

langzaam uitbreidt en steeds een stapje sneller gaat dan 

ben je tegen april geëvalueerd van werkpaard tot 

racepaard. En laat dat nou net op tijd zijn voor de 

Cascaderun. 

 

Na de Cascaderun kan het gas er dan weer iets af. De 

zomer lekker door hobbelen met je racepaarden lichaam 

om in september nog eens te knallen tijdens de Dam tot 

Dam, in oktober in Groningen een supersprint neer te 

zetten of in Amsterdam te laten zien dat je over een lange 

adem beschikt. Vervolgens kun je in november in 

Nijmegen proberen om de golvende beweging voort te 

zetten over de zeven heuvels, daar de laatste calorieën te 

verbranden om daarna je racepaarden lichaam weer over 

te geven aan het luxepaarden lijf wat de maand 

december van je vraagt.  

 

Al met al heeft het zijn van een werk-, luxe- en racepaard 

zo allemaal zijn voor- en nadelen, wees datgene waar je je 

goed bij voelt. Daarop wil ik iedereen een goed, gezond, 

sportief maar ook gezellig en lekker 2020 toewensen.  
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maart zo maar wéér zou lukken. Wie weet lag er een 

blessure op de loer en kon ik het nooit meer in die tijd 

doen! Ze had natuurlijk gelijk! Wat heb ik mezelf ook 

voor de kop geslagen. Gelukkig kwam het met mij wel 

goed met een mooi 1:58:36, maar broer raakte 

geblesseerd en heeft uiteindelijk nooit een halve 

gelopen. Een goeie les voor mij. Ik hou nooit meer in! 

Ik doe mijn schoenen aan en ga vast 2,9 km wandelen. 

Heb ik die afstand in ieder gevál in de benen. 

 

 

Rommy    

 

 

Van Marathon naar Athene 4                  

Het is 2020! Het jaar waarin we DE marathon gaan lopen. 

Geen slappe voornemens dit jaar maar concrete 

afspraken. It giet oan! 

We hebben een leuk hotel op het oog. Via booking.com 

kan er nog niet geboekt worden maar ik mail inmiddels al 

met Dimitris – Griekser kan bijna niet he? We maken een 

voor-reservering van in ieder geval 5 kamers. We kunnen 

ons pas vanaf april inschrijven voor de marathon. Het 

blijft nog even bij dromen en voorbereiden dus.  

Het hotel wat we op het oog hebben is slechts 2,9 km 

lopen vanaf de finish in het ‘Panathinaiko Stadio’. Hoewel 

ik weet dat ik het woordje ‘slechts’ nog zal vervloeken die 

dag, denk ik daar nu heel optimistisch over. Het is een 

niet al te groot hotel, niet duur en heeft een gezamenlijke 

keuken. Vanaf het dakterras heb je zicht op de Acropolis. 

Ideaal voor ons gezelschap. Iedereen kan het zelf boeken 

en bepalen of het een lang weekend wordt of een hele 

week en of je alleen komt of er een familie-

aangelegenheid van maakt. Ieder heeft zijn eigen kamer 

maar je kunt de gezelligheid van elkaar opzoeken. De 

voorpret is weer in volle gang. 

Die voorpret gaat niet alleen het regelen van de 

randvoorwaarden aan, maar ook zeker het lopen.  De 

halve marathon van Heerde komt dichterbij. Ik doorzie 

mijn eigen smoesjes en ben mezelf te snel af. Dat geldt 

nog niet voor het looptempo maar ook daar zit wel weer 

schot in. En voordat het startschot klinkt, hebben we 

gelukkig nog vele kilometers te gaan. 

Jaren geleden sprak ik met mijn broer af om de halve van 

Berlijn te lopen en dan allebei voor het eerst onder de 

(voor ons) legendarische 2 uur te finishen. Ik trainde me 

een slag in de rondte en toen ik als training de halve van 

Heerde liep, zag ik bij het 18 km punt dat ik in 1.58 zou 

finishen. Dat was de bedoeling niet want mijn broer was 

er niet bij! Ik bedacht me geen kostbare seconde, liet me 

afzakken en kwam in 2:01:18 over de streep.  

Loopmaatje verklaarde me voor gek en vertelde me de 

waarheid! De arrogantie, dat ik dacht dat het dan in 

maart zo maar wéér zou lukken. Wie weet lag er een 
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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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Spannende strijd tijdens de dorploop in De Krim. 
 
Afgelopen zaterdag was er weer de 39e Coop dorpsloop in de Krim. 
Het was een spannende strijd op de 10 kilometer. 
 
Na een nogal snelle 1e ronde van 2.5km door de straten van De Krim werd er in de 2e ronde even iets 
gas terug genomen, door op dat moment de 2e groep in de wedstrijd. Hierin liepen Aard vd Vinne, 
David van Zandwijk (het neefje van Aard) en Jeroen Thalen. In het begin van de 3e ronde moest David 
lossen en liepen Aard en Jeroen gestaag richting de nummer 4 in de wedstrijd Mesfun Habtab. Die 
wel heel snel was gestart. Deze drie atleten overigens allen uitkomend in de loopgroep van Jan ten 
Cate bij HAC'63.  
Inmiddels was de kop vd wedstrijd al ver vooruit met o.a. HAC' 63 atleten Harm-Jan Martens en Gert-
Jan Stevens. Hier werd gestreden om de winst in de heren senioren categorie. Uiteindelijk kwam 
Martens als 2e over de finish in een tijd van 33.54 en Stevens bezette hier de 3e plaats met een tijd 
van 34.23.  
Achter deze mannen werd er in de 2e groep heftig gestreden om de winst in de heren 40+ categorie. 
Inmiddels waren vd Vinne en Thalen aangesloten bij de snelle Habtab om zo de strijd om de 
felbegeerde 1e plaats in deze categorie nog spannender te maken. In het begin van de 4e en tevens 
laatste ronde moest vd Vinne de andere 2 heren laten gaan. Hier nam Thalen 'uitkomend voor het 
Hypotheekcentrum loopteam' de kop over van Habtab en schakelde nog een tandje bij in de laatste 
ronde om zo de winst naar zich toe te trekken in een tijd van 36.43. Drie hele tellen later finishte 
Habtab in 36.46 als tweede en Aard vd Vinne eindigde op de 3e plaats in een tijd van 37.07. 
Bij de vrouwen sen werd Joyce Kats op de 5 kilometer knap 2e in een tijd van 22.15 
  
Tekst; Gerko de Roo en Jeroen Thalen. 
Foto Gerrit Voortman 
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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, Jacqueline ten 

Brummelhuis, Jacqueline@brumma.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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