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

Atleet van het jaar & vrijwilliger van het jaar 

https://www.facebook.com/257403577928019/photos/ms.c.eJw9VFkORDEIutHEpW73v9jkSemnsVVAdDJOa4qc8Dj~_m41l45QbS9jGoTc~_7dU53fe91f6vvHFOqYmJILY~_XywdNz71xWp263Xs~_z43Ltn6~_eoZ6hXfA58Rb8X2t4tHLLy6RInXbWO59XV6~_xfzsfhcLz5R8B3ms4BnLv7c~;DnMl~_97B9~_aQv~;UG~;e~_L3t4ZutN3bxsvoXvfflV~_Y1tEBN~;HMzr4tHll0N~_EsBbzKvu~_7l6m66~_bUl~_0JvzM9PNPz3OwfzJvwvzZL3a~;pXEB3~;09UeN~_aeHKvnEzvvo45N4T~;2~_luEVQX0QD2P4yZ~_foF9c~;Vod~;rvzaBHdefh9r537XovzjMVPP1jI~_kOfvgf60q~_VW3~_4H8CXw~;pe6M~;3tn5z~_sUMfFW4b~;AP90UG~;lb627Cf7Zzf4P~;zT6~_~_z~;~_KesN6jf1p7k8if5jX5ePB~_dTy9yH~;wr68fZj1xxzyTejBe6Hqm7dXD~;zn6evQl37D~;h7iN1m925~_~;1k8VvDe989XmfQGeIh6b9esR4m~;06~_dv6CfULxp~_JD7BfUr2x~;xbXrz~;a55~;BPeAfAd~_FeJJ1ON~;Hfj13acT2K93vwT3K2~_9vT8lvD9iBj8R~;~_jGxX3zvceV~;B~_o14wbeer~;Vfr~_O~;frrF7n3Qdx7M~;jh~;5F~;uh33r0e7Ne714N9KPI37JNSz4P7MYd815913n7AX0l~;Qa~_gXhYJ~;YlH975o8L4o~_gf7tcBP~_QdMiG5z.bps.a.965478753787161/965481030453600/?type=3&size=1722,969&fbid=965481030453600
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Redactioneel 
Vergeten …….. 
 
En zo ineens vraag ik mezelf af…… heb ik nu 
het Hactueel van Februari wel afgemaakt? 
Half januari alles al klaargezet, pagina’s 
leeggemaakt, opgezocht welke wedstrijden 
er in maart zouden zijn en de kopy welke er 
al was er in geplakt. Alle vaste schrijvers van 
het clubblad een mail gedaan met de vraag 
om de komende week eea. aan te leveren. 
En toen was het even uit mijn systeem. 
 
En kennelijk gaan er in Hoogeveen dan geen 
alarm bellen rinkelen. En worden er geen 
vragen gesteld. En geen zorgen gemaakt. 
Want het clubblad komt wel vaker in de 
eerste week van de maand. 
 
Maar ik was het gewoon vergeten af te 
maken. Dus maar snel ervoor gaan zitten en 
hopen dat Remco ook snel tijd heeft om het 
op de website te plaatsen. 
 
Bij deze een iets te laat exemplaar met club 
nieuws! En als je iets hebt voor komende 
maand …….. zo rond de 25e ontvang ik het 
graag! Nieuwe ronde, nieuwe kansen. 
 
 
 
Veel leesplezier…………… 
                                                 Manon Vos 

           KOPY insturen voor  

          25 februari  2020 
         hactueel@hac63.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:hactueel@hac63.nl
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Voorwoord     
Beste leden, 

Om te beginnen met belangrijk nieuws: Per maart hebben we weer een penningmeester! Truus Luten 
heeft aangegeven deze functie, na haar welverdiende vakantie, te willen oppakken. Daar zijn wij, als 
bestuur, heel blij mee!  
Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn traditioneel de prijzen van de Prent en HypotheekCentrum 

competitie uitgereikt. Iedereen nogmaals van harte gefeliciteerd en veel succes met de komende 

competitie!  

Zoals jullie wellicht al hebben vernomen, wordt er op dit moment op de achtergrond hard gewerkt 

aan de realisatie van een wedstrijdsecretariaat. Ik wil jullie hierbij met regelmaat op de hoogte 

houden over de voortgang hiervan. Voor nu ligt er een voorstel bij de Gemeente Hoogeveen, over de 

plaatsing, locatie en benodigde aansluitingen op water, riool en elektriciteit. De financiering is voor 

2/3 rond. Het laatste deel wordt met de Gemeente Hoogeveen besproken. Eenvoudig zal dit niet gaan, 

gezien de financiële status binnen de gemeente. Tijdens de Algemene Leden Vergadering in maart 

zal ik een update geven. 

Afgelopen week is de kalendervergadering van regio Noord geweest. Hier zijn de technische 

wedstrijden en de competities besproken. Verderop in deze HACtueel staan de agenda’s. Komend 

jaar zijn er 8 wedstrijden of competitiewedstrijden aan ons toegekend. Om deze wedstrijden in goede 

banen te begeleiden, zoekt de WOC technisch vrijwilligers die willen helpen organiseren of uitvoeren. 

Te denken valt bijvoorbeeld aan hulpouders en jury. Ook wordt er gezocht naar nieuwe WOC leden. 

Heb je interesse in deelnemen in de WOC of wil je helpen bij wedstrijden, meld je dan aan via 

woctechnisch@hac.nl of info@hac.nl. Samen een mooie wedstrijd organiseren is voor atleet en 

ouder/begeleider echt super leuk!! 

De afgelopen periode bereiken mij meerdere berichten over het trainen in groepen waar de sfeer 

wordt bepaald door gedrag van een of meerdere atleten. De lol van het trainen en het gevoel van 

veiligheid wordt op deze wijze verstoort en heeft helaas geleid tot het vertrek van sommige. Ik vind 

dat erg zorgelijk.  Dat kan natuurlijk niet. Vanuit het bestuur verwachten wij van alle leden en 

vrijwilligers dat hij of zij zich opstelt binnen de normale fatsoensnormen en waarden, waarbij respect 

voor de ander wordt getoond. Om iedereen een veilige trainingsomgeving te bieden, zijn de regels 

die de AtletiekUnie heeft opgesteld in deze editie toegevoegd. Bij onduidelijkheid over de regels of 

melding van verstorend gedrag, kan dat bij de trainer worden gemeld. Hij of zij zal proberen het 

probleem op te lossen of meldt deze bij de trainer coördinator. Op zijn of haar beurt zal of proberen 

het probleem op te lossen of de melding doorzetten naar het bestuur. Mocht er een reden zijn om niet 

met de trainer, trainers coördinator of bestuur te willen of kunnen praten, dan kan er ook met onze 

vertrouwenspersoon worden gesproken. 

In de afgelopen maand zijn er diverse cursussen en clinics 

gestart, waaronder ET jury 90/91 en voor de Cascaderun 

2020. Veel succes met het vervolg!  

Als laatste het plaatje hiernaast; al ontdekt waar dit is?  

Sportieve groet, 

Erik Reumer 
Voorzitter 
 

 
 
 

mailto:woctechnisch@hac.nl
mailto:info@hac.nl
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Leden mutaties  
Er zijn  8 nieuwe leden aangemeld in januari. 

 

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

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

  

mailto:ledenadministratie@hac63.nl
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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 LID PR-COMMISSIE 
 
HAC’63 is op zoek naar leden voor de PR-commissie. De PR-commissie vertegenwoordigd 
HAC’63 door middel van wedstrijdverslagen op de website, Facebook en de plaatselijke media. 
Met name voor de wedstrijdverslagen voor de diverse loopwedstrijden zijn wij op zoek naar een 
extra lid. 
 
Functieomschrijving 
• Als lid van de PR-commissie schrijf je in roulatieschema verslagen over de diverse wedstrijden 
waarin de leden van HAC’63 actief zijn 
• Je zorgt dat HAC’63 vertegenwoordigd is in de plaatselijke media 
Wij vragen dat je 
• in roulatieschema bereid bent om verslagen te schrijven voor de vereniging 
• (redelijk) goede kennis hebt van de Nederlandse taal 
• Enthousiast bent om de club te vertegenwoordigen in de pers 
Wij bieden 
• De kans om ervaring op te doen als schrijver 
• De kans HAC’63 op een leuke manier te helpen 
 
Reageren op de vacature kan via: info@hac63.nl 

 

VACATURE WOC TECHNISCH 
 
HAC’63 is op zoek naar vrijwilligers die in de WOC Technisch willen plaatsnemen. De Wedstrijd 
Organisatie Commissie organiseert technische wedstrijden voor onze eigen vereniging, zorgt 
voor o.s. het chronoloog en regelt alle officials, de accommodatie en alle andere zaken rondom de 
wedstrijd. Daarbij krijg de WOC ondersteuning vanuit de ET en Wedstrijdsecretariaat. 
 
Functieomschrijving 
• Als WOC-lid ben je (mede)verantwoordelijk voor het succesvol organiseren van een wedstrijd. 
• Afhankelijk van de functie binnen de WOC, ben je gericht op 1 of meerdere onderdelen, 
waaronder jury organisatie, wedstrijdofficials, wedstrijdplanning, chronoloog plannen of 
communicatie. 

  

mailto:info@hac63.nl
mailto:info@hac63.nl
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Wij vragen 
• 1 x per maand beschikbaar bent voor een wedstrijdvergadering tijdens trainingsuren, max 1 uur 
• Beschikbaar tijdens de thuiswedstrijden 
• Eigenaarschap en pro-actieve inzet 
Wij bieden 
• De kans om organisatie-ervaring op te doen. 
• Ervaring en inzicht krijgen in atletiek onderdelen in breder perspectief 
• De wedstrijden te organiseren en uit te voeren met de hulp van andere vrijwilligers en 
commissies.  
• Gratis eten en drinken tijdens deze wedstrijden 
Reageren op de vacature kan via: info@hac63.nl  of woctechnisch@hac63.nl 

 

Loopjes  februari - maart  (www.hardloopkalender.nl ) 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

   Februari 

Zon 2 Sukerbietenrun Lemele 11 – 25 km 

Zon 2 Mesinge Marathon Roden 10 EM – 25 – 34 – 42.2 km. 

Zat 8 RunForestRun Besthemerberg Ommen 15 – 26 – 42.2 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 

Zat 29 Aco van Elderen Crossloop Ommen 2 – 5 – 10 km 

     

   Maart  

Zon 1 Halve van Vroomshoop Vroomshoop 5 – 10 – 21.1 km 

Zon 1 Trailrunning De Dellen  Heerde 15 km 

Zat 7 Run2Day lente Bosloop Veenhuizen 3 – 5 – 10 km 

Di  10 La brochette Coopertest Hoogeveen 12 min. 

Zat 14 Salland Trail Nijverdal 25 – 50 – 80 km 

Woe 18 4e Renmaaran Marathon Schoonoord 42.2 km 

Zat 21 Kroeg tot Kroeg loop Ruinen 9.5 km 

Zat 21 Kleine Moere Cross Grollo  4.5 – 8.8 km 

Zon 22 AV Pec Ekiden  Zwolle  

Zon 22 Trailrunning Zwolse bos Heerde 15 km 

Zat 28 Drents Friese Wold Marathon Diever 10 – 21.1 – 42.2 km 

Zat 28 Ned Air 2 Bruggenloop Kampen 5 – 10 – 15 km 

 

  

mailto:info@hac63.nl
mailto:woctechnisch@hac63.nl
http://www.hardloopkalender.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/
http://acovanelderen.nl/
https://loopgroep-dezandstuve.nl/halve-van-vroomshoop/
https://www.buitengewoonbewegen.nl/
https://www.veenhuizenactief.nl/bosloop-veenhuizen/informatie/
https://labrochettecoopertest.nl/
http://www.sallandtrail.nl/
http://www.dfwrunners.nl/
http://lgr88.nl/kroeg-tot-kroegloop-nieuws/
http://www.dehondsrug.nl/crosscircuit
http://www.ekidenzwolle.nl/
https://www.buitengewoonbewegen.nl/shop/activiteiten/trailrunning-heerde-223/
http://www.dieversportief.nl/
https://2bruggenloop.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 8 mei 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 15.00 u. 5 of 10 km 

11 13 juni 10Venenloop – Tiendeveen 13.00 u. 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!!!! 
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Tussenstand  HypotheekCentrum Hoogeveen Competitie  2020:   

 

 

 

  

 

 

Heren Senioren:   Dames Senioren: 
1. Robin Vos 50  (1) 1. Laura Prins 50  (1) 

    Maarten van Dijk 50 (1) 2. Sabine Nijstad 45 (1) 

3. Evert Jansen 45 (1) 3. Marjolein Lok 40  (1) 

     Frank Everts 45 (1) 4. Manon Jansma 35 (1) 

5. Wilbert Knol 40  (1) 5.    

 

     

Heren 40+   Dames 40+ 
1. Marco Lok 50  (1) 1. Manon Vos 50  (1) 

2. Aard van der Vinne  50 (1)      Ine Strijker 50 (1) 

3. Bert Karssies 45 (1) 3.     

4. Martijn Croon 40 (1) 4.    

5.  Gerko de Roo 35  (1) 5.    

   

 

Heren 50+   Dames 50+ 
1. Erik Tibben 50  (1) 1. Anja Bennink 50  (1) 

   Jan ten Cate 50 (1)      Marian Booijink 50 (1) 

3. Harry Prins 45 (1) 3. Cathy van Es 45  (1) 

4. Wiebe de Jonge 40 (1) 4. Truus Luten 40 (1) 

5.      5.    

 

Heren 60+ 
1. Jans Berghuis 50  (1)  

    Tom Nieuwenstein 50 (1)  

3. Jan Lip 45 (1)  

4. Ben Luten 40 (1)  

5.       

    

 
 
 
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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Schoonmaakbedrijf  Jaap Prent Junioren Competitie 2020 

 

 

 

 

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

 

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 1 maart NK Cross NK Cross 

4  10 maart La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

April 

5  7 april - Primera 4 mijl Run  

Mei 

6 1  mei Trackmeeting HAC`63. 800 of 1000 Trackmeeting HAC`63. 3 of 5 Km 

Juni 

7 3  juni Speeltuinloop Hollandscheveld 2km Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

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

Juli 

9 4  juli Singelloop Hollandscheveld 2,5 km Singelloop Hollandscheveld 5 km 

Augustus 

10 12 aug. Alkeloop Alteveer Alkeloop Alteveer 

September 

11 19 sept.  Klenckeloop Oosterhesselen 5 km 

12 ….. sept. Baan Ommen of elders Baan Ommen of elders 

13 26 sept. Clubkampioenschappen 800m Clubkampioenschappen 3km 

Oktober 

14 4 oktober Bikkelloop Zuidwolde 2 km Bikkelloop Zuidwolde 5 km 

15 8 oktober La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

16 18 oktober Stuifzandrun Stuifzandrun 

November 

17 8 nov. Schoonhovencross   3,2 km Schoonhovencross  3,2 km 

18 …. Nov. Bovenbergcross Goor Bovenbergcross Goor 

December 

19 …. dec Wintercross Eibergen Wintercross Eibergen 

20 …. dec. NNK Appelscha                   NNK Appelscha  

 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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Tussenstand Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 2020 

 

 

 

 

WORK – IN - PROGRESS 

Uitslagen zullen in maart gepubliceerd worden …… 

 

 

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

 

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:        

 

Meisjes:  

 

 

A/B Junioren:  
1e wedstrijd: Benticksparkrun 5000 M. 

 
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:  

 

Meisjes: 

 

 

               

Miranda Karsies 

  

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 redenenmaar kunnen er ook 1 of 2 baanwedstrijden aan toegevoegd worden omdat niet altijd 

wanneer het wedstrijdschema wordt gemaakt, alle wedstrijden en afstanden al bekend zijn.  

• De competitie is alleen toegankelijk voor leden van de club. 

 • De competitie is alleen  voor junioren. 

• Een junior die aan deze competitie meedoet, wordt niet ook nog in de senioren competitie 

opgenomen. 

• 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 wordt 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.  

•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 wordt 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 worden 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/


  Hactueel  februari 2020 
 

21 
 

  
 

 
 
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 MPA1) 
in samenwerking met assistente Silvia Reumer (moeder Lorens JD1 Junior). 
 
De winnaar is de JEUGD ATLEET die in het jaar 2020 de meeste PR 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 16 wedstrijden. 
Doe je meer 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@hac’63.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. 

 
  

mailto:sander.baas@home.nl
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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.  

 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 MPA1 of 
woctechnisch@hac63.nl). 

 Heb je een Clubrecord behaald mag je dit kenbaar maken bij de woctechnisch@hac63.nl en 
zullen wij dit met 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 HAC’63 leden 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 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 2019/2020 

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 5 apr ‘20 

Outdoor Emmen Meerkamp 
Atletic 
Champs 

Medaillewed 1e 
Groningen/Drenthe 11 apr ‘20 

Outdoor Groningen  Meerkamp 
Atletic 
Champs 1e Team ?-mei-20 

Outdoor Hengelo Loop Loop ET 
Kidsrun – FBK Games 
Hengelo1 01 juni ‘20 

Outdoor Stadskanaal Meerkamp Technisch Nelli Cooman Games 6 juni ‘20 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Technisch Onderlinge HAC '63 
voorjaar 

20 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Technisch NN Kampioenschap Pupillen 20 juni ‘20 

Outdoor Assen Meerkamp 
Atletic 
Champs 

Medaillewed 2e 
Groningen/Drenthe ? juli ‘20 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp 
Atletic 
Champs 2e Team 5 sep ‘20 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp 
Technisch + 
Loop 

Clubkampioenschappen 
HAC’63 26 sep ‘20 

Indoor Hoogeveen Meerkamp Technische 
Indoor meerkamp Pupillen/D 
junioren en VB (seizoen ’21) 

28 nov. 
‘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

 

1
2

-0
1

-2
0

2
0

 

              To
ta

al
 

Daphne Veuger  A1 1 1+3 1+2 1+1               10 

Wes Jones A2 1+2 1 1+1 1+2               9 

Niels Eefting A1 1+1 1+3   1               7 

Aron Martens A2 1+2 1+2                   6 

Ben Doldersum A1   2 1+2 1               6 

Tijn Kohl A1   1+1   1+1               4 

Timo van Hautum A1     2 1+1               4 

Naomi Hoorn A1 1 1+1                   3 

Sabine Zuidema  A2 2 1                   3 

Britt Vredeveld A2   1 1+1                 3 

Rion Norde A1   2                   2 

Yannick Oostindiën A1   2                   2 

Lucas Martens A1   2                   2 

Amalia Yusif A2   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+2 1+1                 7 

Lieke Vredeveld Mini   2 1+1                 4 

Vera Schepers B   2                   2 

Jorrit Norde Mini   2                   2 

                            

 

Angela Veuger 
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Info vanuit WOC-technisch  
 
 
Algemene informatie:  
Inmiddels zijn de eerste indoor wedstrijden al geweest en de Nederlands kampioenschappen indoor ook al in 
volle gang. De concurrentie is sterk dit seizoen en het is hard werken voor onze atleten om goed mee te kunnen 
komen.  
Inmiddels heeft het overleg met Noord Nederland voor vastleggen outdoor wedstrijden atletiek unie plaats 
gevonden. Hierbij waren Erik Reumer en Franciska Vredeveld aanwezig en hebben elders in de nieuwsbrief de 
wedstrijden bekend gemaakt. Ook de PR Competitie pupillen wedstrijden zijn met wedstrijd data aangevuld. 
We hebben aan deze competitie voor pupillen de Noord Nederlandse Kampioenschappen op eigen baan mogen 
toevoegen, waar we als vereniging erg blij mee zijn. 
 
We hopen dat we dit jaar met een mooi aantal atleten kunnen gaan deelnemen aan de C/D junioren competitie. 
De junioren hebben inmiddels via trainers al een uitnodiging gehad. We kunnen alleen deelnemen in team 
verband, zo kunnen we onze individuele sport en vereniging als verbindend sportief op de kaart zetten. Nodig 
elkaar uit om PR’s en gezamenlijke sportieve prestaties neer te zetten. We hebben vanuit de altetiekunie de 
wedstrijd 9 mei toegekend gekregen om op eigenbaan HAC’63 te mogen organiseren. 
 
 

WOC-T led(en) gezocht: door de vele activiteiten van Erik Reumer (voorzitter etc.) binnen de vereniging heeft 

hij helaas de WOC-T verlaten; dit maakt dat er een vacature vrij gekomen als WOC-T lid. Vindt je het leuk om 

wedstrijden mee te organiseren en/of hand en spandiensten te doen, zodat we technische wedstrijden kunnen 

blijven aanbieden op eigen baan? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze WOC-T leden: 

Franciska Vredeveld, Hinko van den Hof, Judith Baas, Patricia Lensen, Marcel en Linda Norde en 

ondersteunend Silvia Reumer woctechnisch@hac63.nl. 

 

Selectiegroep pupillen en D junioren 
Per oktober ‘19 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 

 
  

mailto:woctechnisch@hac63.nl
mailto:sander.baas@home.nl
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30 dec’19 Indoor Dronten 
Net voordat het jaar 2019 werd afgesloten met vuurwerk in de mist ging een klein gezelschap atleten naar het 
zonnige Dronten. Als trainer was Sander mee om de pupillen aanwijzingen te geven. 
Nina de Haes junior B wist daar een 1ste prijs in de wacht te slepen en Lieke Vredeveld mini pupil wist met een 
3e prijs naar huis te gaan. 
 
 
Jongens D1  Meisjes D1   Meisjes D2   Meisjes B 
7e  Lorens Reumer  16e Danique Helder 13e Danique Vredeveld 1e Nina de Haes 
16e Jari Helder 
 
Jongens A2  Jongens A1  Meisjes A2   Meisjes A1 
18e Wes Jones  15e Ben Doldersum 25e Britt Vredeveld  8e Daphne Veuger 
   18e Timo v. Hautum 
 
Senior Mannen Meisjes mini 
5e Sander Baas 3e Lieke Vredeveld 

 

 
 
Indoor Utrecht en Apeldoorn junioren: 
Naast de aangekondigde wedstrijden binnen de vereniging zijn er enkele atleten geweest Lorens Reumer D1 
junior en Ruben Eefting D2 junior die hebben deelgenomen aan wat grotere wedstrijden. 
Lorens heeft meerdere keren deelgenomen aan de sprint en verspring onderdelen Indoor Utrecht. Het was een 
leuke ervaring aangezien bij deze indoor op spikes gelopen kon en mocht worden. Een prachtig klakkend geluid 
met de christmas tree spike’s die stimuleerde om het beste uit jezelf te halen. In een veld met 24 deelnemers D 
junioren was de concurrentie groot, maar ieder kwam daar om zijn/haar PR te verbeteren en moedigde elkaar 
aan. Lorens zijn PR wist hij dan ook flink te verbeteren van 9.10 naar 8.98 sec op de 60 meter met een 5e plaats. 
Dit ondanks door het veroorzaken van een flase start door een andere deelnemer in zijn serie. Ook de 50 meter 
was neergezet in een tijd van 7,54 sec. Dit maakte dat hij daar een 4e plaats wist te behalen. Bij het verspringen 
wist Lorens een afstand van 3,85 neer te zetten wat absoluut indoor een verbetering is geweest op de eerdere 
afstand van 3.27 meter.  
Bij Omnisport Apeldoorn Nederlands Kampioenschappen was Lorens ingeschreven, maar door ziekte helaas 
moeten afmelden. Wel verscheen Ruben Eefting aan de start om zijn titel van vorig jaar te verdedigen. Helaas 
verliep deze race anders dan verwacht. Er was vlak na de start een valpartij waarbij Ruben zijn bovenbeen 
blesseerde. Hij heeft er nog 1,5 ronde mee doorgelopen, maar moest helaas geblesseerd de wedstrijd verlaten. 
Zijn race was verder goed en had de eerste plaats kunnen pakken, maar helaas van stek moeten laten gaan. 
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12 jan’20 Indoor Stadskanaal 
Marco Baas en Rebecca Leune vertrokken met 
een groepje atleten naar Stadskanaal voor een 
leuk gezellig toernooi. Het hoogspringen blijft 
voor de HAC’63 atleten nog een uitdaging en 
extra training nodig. We laten daar nog de 
nodige meerkamp punten liggen. Verder was 
het een goed toernooi al was het voor Niels 
Eefting een teleurstelling door onsportief 
gedrag van een andere atleet en 
gediskwalificeerd werd.  
 
Junioren D: 
Lorens Reumer D1: sprint 60 m, horde 60 m 2x 
Zilver 
Ruben Eefting D2: 600 meter Zilver 
 
Jongens A2 pupil 60m, Kogel & Hoog: 9e Wes 
Jones    
Meisjes A1 pupil 60m, Kogel & Hoog: 8e Daphne Veuger 
 
Jongens A1 pupil 60m, Kogel en Hoog 
8e Niels Eefting 
11e Timo van Hautum 
14e Ben Doldersum 
18e Tijn Kohl 
 
600 meter pupillen jongens A1    
9e Ben Doldersum 2:24,89  
12e Tijn Kohl 2:34,90  
15e Timo van Hautum2:36,92 
DQ Niels Eefting (wegens onsportief gedrag atleet andere vereniging werden 
beide atleten gediskwalificeerd) 
 
600 meter meisjes A1 
8e Daphne Veuger 
 
600 meter pupillen jongens B  
3e Jurgen Eefting 2:17,71 BRONS 
 
Kogel en Sprint B Junioren dames 
1e Rebecca Leune 8,93 kogel, sprint 60m 9.01 sec. GOUD 
2e Nina de Haes 8,58 kogel, sprint 60m 9.15 sec. ZILVER 
Tekst: 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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Sylvestercross oudejaarsdag in Soest 

  

Elk jaar gaan er een paar bikkels van HAC’63 op de laatste dag van het jaar naar Soest om mee te 

doen aan de zeer zware cross daar. 

Dit jaar was dat niet anders. Om 10.25uur begon de eerste wedstrijd voor Hac’63 met een wedstrijd 

van de meisjes junioren C voor Milou Karssies. Het was behoorlijk koud nog maar dat deerde de 

meiden niet. In een groot deelnemersveld had Milou een hele nette start. Er werd een ronde van 2km 

afgelegd met daarin stukken bospad met veel glooiingen en bochtenwerk. Aan het begin en eind van 

de ronde mochten ze zwoegen door zwaar mul zand. Het was een heftig parcours. Dat was ook goed 

te zien aan de deelnemers. Milou liep een zeer sterke race en eindigde als 24e van de 70 algemeen. 

Om 11.30uur was het de beurt aan Wouter de Roo om dit rondje 2x af te leggen bij de jongens B. Met 

een fantastische start begon hij de race. Hij wist zijn positie in het veld goed vast te houden en liep 

geconcentreerd en overtuigend naar een hele goede 14e plek van de 60 algemeen. 

Na de middag kwamen eerst de heren en daarna de dames voor de korte cross aan de beurt. Beide 

afstanden waren een korte en een lange ronde, totaal 3,2km. Bij de heren liep Erik Leusink een zeer 

sterke en solide race. Bij de dames deed Iris Velting eigenlijk hetzelfde. 

Als klapper van de dag hadden we nog de heren die maar liefst 10,4km (2 korte en 4  lange rondes) 

moesten afleggen. Job IJtsma ging deze uitdaging aan. Het was voor Job een hele zware wedstrijd. 

De afstand net iets langer dan hij normaal loopt en hele sterke en meer ervaren mannen. Toch liep hij 

de race uit en zeker niet onverdienstelijk. Hij eindigde als 41e van de 86, mooi bij de 1e helft dus. 

Weer een ervaring rijker kon iedereen naar huis. Mooie wedstrijden om naar te kijken en mooie 

prestaties om het jaar mee af te sluiten. 

  

foto en tekst van Claudia van Tellingen 
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Fris maar succesvol weekend voor HAC63 in Kerkrade 

Afgelopen zaterdagmorgen ging een grote groep junioren richting Kerkrade naar de 56e editie van 

de Abdijcross. Met een gesponsord busje van Taxi Heuvelman uit Zuidwolde reden ze naar Kerkrade.  

Rond de klok van 13.00 uur kwamen we aan op locatie in een Scouting aldaar. Van daaruit in de loop 

van de middag het parcours, die de zondag gelopen moest worden eens even goed verkent. Een zeer 

wisselend parcours met een heel steile afdaling en een behoorlijk lange zware klim er in.  

Na een goede nachtrust mocht Milou Karssies om precies 12.00 uur de spits afbijten bij de meisjes 

C. Milou merkte wel dat ze na een blessure en even wat minder trainen niet zo heel sterk was 

vandaag. Rommelige start maar een heel goede eerste ronde. Alleen brak haar dat de 2de ronde een 

beetje op. Toch een respectabele tijd  van 10.57 min op het bijna 2550 meter lange zware parcours.  

Mariëlle Lensen moest bij de meisjes B even een beetje langer lopen 3350 meter was haar afstand en 

met 16.21min was Mariëlle best tevreden. Bij de jongens B maar liefst 4 van onze jongens in de strijd. 

Wouter de Roo kwam hier als snelste uit de strijd met een 8ste plaats op het 4600 meter lange 

parcours. Met een goed opgebouwde race wist Wouter te finishen in16.34 min op minder dan een 

minuut van de winnaar. Wilbert Knol liep ook een dijk van een wedstrijd en hoefde maar 1 minuutje 

toe te geven op Wouter en was bijna 1,5 minuut sneller dan vorig jaar. 20 seconden achter Wilbert 

kwam Tim van Es over de meet en Marnix Prins had net iets meer dan 20 minuten nodig. 

 De jongens A starten gelijk met de Masters op een 7400 meter lang parcours, net als bij de jongere 

jeugd 2 aanlooprondes maar dan 3 grotere ronden om aan de juiste afstand te komen. Dave Mulderij 

kwam hier wel heel erg goed uit de bus ondanks dat hij dacht niet in vorm te zijn. De 11de plaats was 

zijn prestatie in een heel groot en sterk veld. 26.40 min op het bijna 7,5km lange parcours. Trainer 

Jan ten Cate, toch het hele weekend in Kerkrade startte toch maar en wel gelijk met de junioren A op 

hetzelfde Parcours. Hij moest zijn pupil ver voor laten maar wist nog wel bij de mannen 55+ de 

overwinning te pakken.  
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Een heel groot spektakel was het bij de mannen op de lange cross. Deze was 10,5 km lang en met 

toppers als Michel Butter en Tom Hendrix was er een groot deel van de Nederlandse top aanwezig. 

Samen met Job IJtsma en Ephrem Been starten om 13.00 uur. Job IJtsma wist zich in dit veld heel 

goed te weren en met zijn 10de plaats overall en als 6de Nederlander heeft hij weer eens bewezen bij 

de Nederlands top te horen. 10.500 meter op dit parcours in een tijd van 34.23min spreekt boekdelen. 

Ephrem Been had een zwaardere dag dan verwacht en moest inclusief een nare val een behoorlijk 

gaatje laten vallen.  

Als laatste onderdeel vandaag de korte cross om 16.00 uur. Hier aan de start Rico Kleine met op de 

valreep nog Nick Kerkhof, die twijfelde om mee te doen ivm een blessure. Nick deed het buiten 

verwachting erg goed en wist in het begin nog iets sneller te starten dan Rico, maar deze wist op het 

laatste deel van de race dit toch weer goed te maken. Dat er op deze korte cross van 2600 meter zeer 

snel word gelopen bleek wel uit de tijden want deze waren nog ruim onder de 10 minuten.  
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Dry January 

Sinds een aantal jaren is Dry January een ‘ hot’  

onderwerp in de koude en saaie maand januari. Het 

droge uit Dry January komt niet voort uit het feit dat het 

weinig regent, want dat doet het in deze maand juist 

extra veel. Maar het droge komt voort uit het feit dat er 

gedetoxt wordt. Minder (of in ieder geval gezonder) eten 

en vooral geen alcohol drinken. Schattingen zijn dat er 

zo’n 50.000 mensen dit jaar mee doen(/hebben gedaan) 

aan Dry January. Behalve voor de slijterijen, die hun 

omzetten in januari sterk zien teruglopen in vergelijking 

met het eind van het voorgaande jaar, zijn er veel 

voordelen van een maand zonder alcohol. De meeste zijn 

de welbekende voordelen: je slaapt beter, dit komt 

omdat alcohol je remslaap verstoort. Hierdoor sta je 

minder uitgerust op waardoor het lastiger wordt om je te 

concentreren. Zonder alcohol voel je energieker en blijer. 

Alcohol stimuleert het lichaam tot het aanmaken van 

stresshormonen. En dus waar het vaak lijkt dat alcohol je 

juist relaxter maakt werkt alcohol van nature dus 

deprimerend. Maar ook de stille (wel aangetoonde) 

voordelen zijn prettig; beterde leverfuncties, betere 

bloeddruk. Daarnaast zijn de financiële voordelen zelfs 

ook niet te onderschatten. Een glas bier of wijn buiten de 

deur kost al snel 3 – 4,50 euro. 3 euro maal tien is €30. 

Zet daar 3 cola’s tegenover van €7,50 (3 * 2,50). De 

besparing voor een avond is dan €22,50. Ga je 2 avonden 

uit per maand dan is dat toch al een besparing van €45 

per maand. 

De meeste Dry January deelnemers verliezen in zo’n 

maand van geheelonthouding  ook een aantal kilo aan 

lichaamsgewicht. Uitgaande van het voorbeeld van 

hierboven 10 bier * 100 calorieën per glas is 1.000 

calorieën per avond aan bierdrinken. De 3 cola’s daar 

vanaf trekkend blijven er zo’n 700 calorieën over. En dan 

hebben we het nog niet gehad over de lekkere trek die 

vaak gepaard gaat met het drinken van alcohol; chips, 

nootjes, kaas of chocolade op de bank tot broodjes kebab 

tijdens het stappen. 

Een maand (of misschien eerst een week) zonder alcohol 

 

 

 

 

Een maand (of misschien eerst een week) zonder alcohol 

maakt dat je je trots voelt na tijd. Een hele mijlpaal als het 

is gelukt. Dit zorgt ervoor dat veel mensen door willen 

gaan en andere doelen stellen voor zichzelf; nog langer 

zonder alcohol, minder snoepen, minder frisdrank, meer 

sporten. Dat dit klopt blijkt uit het feit dat de grootste 

groep deelnemers ook na de alcoholloze maand, in de 

maanden daarna vaak in mindere hoeveelheden blijven 

drinken en meer blijven sporten. 

Al met al goede redenen om het eens te proberen zou je 

zeggen. Of ik dat dus ook heb gedaan? Nou, ik had een 

wintersport gepland in januari en van wintersport kun je 

veel vinden maar het is alles behalve geschikt om aan 

geheelonthouding te doen. Dus heb ik de rest van de 

maand ook lekker genoten van mijn biertjes en wijntjes.  

Maar dit allemaal schrijvende is het dom om het niet eens 

te proberen. Je schijnt al een glanzende huid te krijgen na 

een paar dagen soberheid. Dat zou komen doordat 

alcohol dehydraterend werkt wat betekent dat de 

productie van urine-afdrijvende hormonen vermindert. 

Deze hormonen helpen je lichaam normaal gesproken om 

water te absorberen. Na een paar dagen is de productie 

van deze hormonen herstelt en zul je snel merken dat 

bepaalde droge plekjes herstellen waarna je huid egaler 

wordt. Als dag- en nachtcrème smerende vrouw ga ik dat 

toch maar eens proberen. In februari gaat het gebeuren, 

niet omdat die lekker kort is want de laatste dagen 

januari pakken we ook al mee. Ik wens mezelf en 

iedereen die ik nu geïnspireerd heb veel succes! 
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Toen niet. Maar dit weekend zat ie met een loden 

hamer op mijn rug. Wat was die 15 km een worsteling 

met mezelf. Ik realiseer me weer eens te meer dat er 

drie belangrijke aspecten zitten aan het hardlopen. 

Natuurlijk de conditie en de spierkracht. Maar vergeet 

het mentale deel niet. Zeg je kilometers lang tegen 

jezelf dat het lekker gaat of zucht en steun je inwendig 

dat de inspanning je zo zwaar valt, dat je eigenlijk 

geen zin hebt, drukke week had en wat voor smoesjes 

meer? Het maakt een wereld van verschil. 

 

Ondertussen piepen en kraken de collega’s ook al. 

Gemopper over tijdgebrek, geen zin, te weinig 

longinhoud. Ik praat als Brugman om hen te 

overtuigen; dat als het je lukt om drie keer in de week 

te lopen, de zin om te lopen echt komt en het juist 

een hele mooie invulling wordt van je vrije tijd. En die 

longinhoud… tja, stoppen met roken wil ook nog wel 

es helpen 😉. Elke 1000 mijl start met een eerste 

stap, een tweede en derde, goeie benen en conditie 

en heel veel doorzettingsvermogen. 

 

 

Rommy    

 

 

Van Marathon naar Athene 5                  

Elke 1000 mijl begint met een eerste stap 

 
Elke 1000 mijl begint met een eerste stap. Dat is een 

chinees gezegde en zowel in letterlijke als figuurlijke zin 

ontzettend waar. Vorige week begonnen twee collega’s 

van mij aan het allereerste begin van hun hardloopbaan. 

Beide de 50 gepasseerd en één van hen is zeker 

aangestoken door mijn hardloopvirus. 

 

Ik beloof haar te helpen. Ze volgt een schema en loopt op 

donderdag met professionele begeleiding. In het 

weekend gaat ze zelf en op dinsdag na werktijd trekken 

we vanaf nu samen de schoenen aan. Een serie van 3 x 1 

minuut hardlopen en 4 minuten wandelen. Ik denk zo’n 

14 jaar terug toen ik begon. Van stoep naar stoep, iedere 

week een stoepje verder. Wat is zo’n allereerste begin 

toch hard knokken. Maar ik vergeet ook nooit de euforie, 

iedere keer als ik een stoepje verder kwam. Na 3 x 1 

minuut is ze bijna net zo moe als ik na een duurloop van 

een uur. Ik heb diep respect! Haar eerste stappen zijn 

gezet! En dat zijn vaak de moeilijkste. 

 

Dit weekend worstel ik me door de langzame duurloop 

van 15 kilometer. Vorige week in Heerde ging het zo 

heerlijk! Een onverwachte 2:11 uur over die 21,1 km, dat 

had ik nog niet durven dromen. Maar dankzij het 

glooiende pad, hielden we het tempo hoger. Vanaf 

kilometer 1 zeiden mijn loopmaatje en ik tegen elkaar: 

‘We lopen te snel. Laten we proberen iets rustiger te 

doen.’ Na kilometerpaaltje 8 zijn we maar gestopt om dat 

te zeggen want het lukte toch niet. We zijn sowieso 

gestopt om iets tegen elkaar te zeggen om energie te 

sparen. Na het 17 km punt gluurde ik achter iedere boom 

om te kijken of de man met de hamer er achter zat. Maar 

hij kwam niet. 

 

Toen niet. Maar dit weekend zat ie met een loden hamer 

op mijn rug. Wat was die 15 km een worsteling met 

mezelf. Ik realiseer me weer eens te meer dat er drie 

belangrijke aspecten zitten aan het hardlopen. Natuurlijk 

de conditie en de spierkracht. Maar vergeet het mentale 

deel niet. Zeg je kilometers lang tegen jezelf dat het 
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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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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, 06-46242250 /  

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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