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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting. 

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


  Hactueel  maart 2020 
 

3 
 

 Inhoud 
 

3 Redactioneel 

4 Voorwoord maart 2020 

 Ledenmutaties 

5 Foto’s nieuwe kracht toestel 

7 Contributie lidmaatschap HAC’63 

8 Vacature PENNINGMEESTER 

9 Vacature LID PR COMMISSIE 

10 Clubkleding passen 

11 Loopjes  maart  -  april 

12 La brochette Coopertest 10 maart 

13 Primera De Haan 4 Mijlrun 7 april 

15 Wedstrijd schema Hac’63 HypotheekCentr. 

Hoogeveen Competitie 2020 

16 Tussen stand Hac’63 HypotheekCentr. 

Hoogeveen Competitie 

17 Reglement HypotheekCentrum Hoogeveen 

Competitie 

19 Wedstrijd schema Schoonmaakbedrijf 

Prent Junioren Comp. 2020 

20 Tussenstand  Schoonmaakbedrijf Prent 

Junioren Competitie 2019 

21 Reglement Prent Junioren Competitie 

23 Millefleurs G-competitie 

25 Spikeshop.nl PR pupillen competitie 

26 Regl. spikeshop.nl PR comp. 2019-2020 

27 Agenda  spikeshop.nl PR competitie  

28 Uitslagen PR competitie 2019/2020 

29 Info vanuit WOC-technisch 

31 Technische wedstijdkalender 

34 Alieke’s column 

35 Rommy’s column 

36 Te koop: kleding / schoenen 

39 Veel HAC atleten actief op NK Cross 

  

  

  

 

 

 

  

 

Redactioneel 
Maart roert zijn staart 
 
De narcissen en crucussen staan alweer 
in volle bloei. Voor mijn gevoel geen echte 
winter geweest, maar de laatste 
weekenden wel veel herfst. Stiekem heb ik 
gister echt genoten van weer in een 
lentezonnetje te lopen. De natuur staat op 
knappen. Her en der bloesem en groene 
puntjes van blad. 
Ondertussen mag de wind van vandaag 
geen naam hebben. Letterlijk, want die 
van vorige week heette Ellen en die van de 
week daarvoor Dennis en daarvoor Ciaira. 
 
Ook in de beide competities was een 
rustmaand. Maar in mart barst de strijd 
weer los. Eerst de coopertest op de baan 
op 10 maart. Altijd weer een gezellig 
evenement, waar je kan meten hoe het met 
je conditie is gesteld. En omdat je in tijd-
cohorten start, kan je je mooi aan een 
andere atleet optrekken en net even meer 
geven dan je dacht te kunnen. 
Later in maart staat de Kroeg tot Kroeg 
loop op de kalender. EN dan kunnen we 
alweer bijna uitkijken naar de 
PrimeradeHaan 4 mijlsrun. 
 
In maart zijn er ook 3 atleten die 
meedingen naar de titels sporttalent, 
sportvrouw en sportman van Drenthe. Er 
kan nog gestemd worden. Hoe mooi dat 
atletiek zo vertegenwoordigd is!!!! 
 
En deze maand hebben zich 4 mensen 
bereid verklaard om een vrijwilligers 
functie binnen de vereniging op te willen 
pakken. Zo nodig, willen we als club 
kunnen voortbestaan.  
Nog een kleine oproep: 3 enthousiaste 
mensen die de trainers cursus doen, gaan 
op 18 april examen doen. Er zijn nog 
mensen nodig, die mee helpen aan het 
examen, door o.l.v. de trainer in spe een 
warming up doen en een kleine kern. Het 
is in Leeuwarden.  
 
 
Veel leesplezier…………… 
                                                 Manon Vos 

           KOPY insturen voor  

          25  maart  2020 
         hactueel@hac63.nl 
 
 
 
 
 

mailto:hactueel@hac63.nl
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Voorwoord     
Beste leden, 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben we trots een wedstrijdsecretariaat getoond met de 
boodschap deze in 2020 te realiseren. Essentieel onderdeel van het realiseren is de bijdrage van de 
Gemeente Hoogeveen. Helaas is de financiële status van de Gemeente Hoogeveen dit jaar niet 
rooskleurig. Op alle sectoren moet zwaar worden bezuinigd en er geldt een uitgavestop. De 
verwachting is, indien het tekort niet kan worden opgelost, er volgend jaar wederom een verhoging 
van de accommodatiehuur zal worden doorgezet. Dat is voor ons geen goed nieuws. 
De bijdrage die noodzakelijk is om dit mooie gebouw te plaatsen is zo groot, dat wij dit als vereniging  
niet kunnen dragen. Gelukkig heeft afgelopen week een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen 
de Wethouder Sport, Sportbeleid en HAC’63. Hierin heeft de Gemeente Hoogeveen een toelichting 
gegeven op de situatie. We hebben als vereniging tijdens dit overleg een aantal zaken op tafel gelegd. 
Het wedstrijdsecretariaat, de camerapaal, de 3de springbak en de baankeuring. Met enige opluchting 
kan ik melden dat de camerapaal in maart wordt geplaatst, de 3de hoogspringbak begin april wordt  
geleverd, de baanherkeuring op 16 april gaat plaats vinden en de Gemeente heeft toegezegd en  
vastgelegd dat zij ons met de financiering zullen helpen en, niet onbelangrijk, ook zullen betalen.  
 
Meer goed nieuws; Ruben Eefting is gekozen tot Sporttalent gemeente Hoogeveen! Gefeliciteerd!  
Daarnaast zijn Ruben Eefting, Rob van de Graaf en Britt Roos alle drie respectievelijk genomineerd 
voor de titel Sporttalent, Sportman en Sportvrouw van Drenthe. 9 Maart vindt in Emmen de 
bekendmaking plaats wie deze mooie titel in ontvangst mag nemen tijdens het Sportgala2020. Veel 
succes! 
Organisatorisch zijn er enkele wijzigingen bij een aantal commissies. Binnen de WOC Technisch zijn 
er 2 nieuwe leden aangeschoven: Rene Eefting en Leon van der Lans. Beide heren nemen een mooie  
hoeveelheid kennis mee om de WOC Technisch verder te kunnen ontwikkelen en wedstrijden te  
organiseren. Daarnaast zijn er 2 kandidaat-leden voor het bestuur: Arjan Vredeveld en Cor Stienstra. 
En we hebben een nieuwe looptrainer: Steven de Haan. Allemaal hartelijk welkom! Uiteraard zijn er 
nog vrijwilligers nodig voor ondersteuning tijdens evenementen en wedstrijden. Hulpouders 
bijvoorbeeld zijn erg belangrijk. Zijn er wedstrijden waaraan jouw kind(eren) meedoen, geef je dan 
op. Je bent zo direct betrokken bij de onderdelen en kan alles van dichtbij meemaken. Grote 
voordeel: je krijgt meer inzicht in de verschillende onderdelen! 
 
Zondag 15 maart vind er een spike-event plaats in het Activum. In samenwerking met Spikeshop.nl  
wordt ’s middags informatie gegeven over spikes, welke soorten er zijn, hoe deze de atleet kunnen  
ondersteunen en er is een mogelijkheid om spikes aan te schaffen. Dit is een unieke kans. De 
eigenaresse Agnes heeft inmiddels meer dan 25 jaar ervaring en kennis opgebouwd en is het 
kenniscentrum als het gaat om spikes. Niet alleen voor baanonderdelen, maar ook voor cross 
onderdelen is alle kennis in huis. Pak de kans om je te laten informeren en geef je op via 
clubkleding@hac63.nl . Verderop in deze HACtueel staat meer informatie. 
 
Iedereen die in het afgelopen winterseizoen in de prijzen viel of het PR heeft aangescherpt: Van harte  
gefeliciteerd! Het zijn er gelukkig heel veel, te veel om hier iedereen te noemen. Veel succes met de  
volgende wedstrijden. Kijk in de wedstrijdkalenders voor de regionale wedstrijden en kansen! 
Veel leesplezier!  
 Erik Reumer - Voorzitter 
 

 
 

Leden mutaties  
Er zijn 3 nieuwe leden aangemeld in februari. 

 

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

 

VACATURE 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. 
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 

 

  

mailto:info@hac63.nl
mailto:info@hac63.nl
mailto:woctechnisch@hac63.nl
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Loopjes  maart  -  april  (www.hardloopkalender.nl ) 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

   Maart  

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

Zon 1 Wilman trail Sleen Sleen 3 – 5 – 10 – 15 mijl 

Zon 1 Netl NK Cross Netl  

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 

Zat 14 Piterrun Lippenhuizen 6.3 – 14.5 – 24 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 5 – 7.2 – 10 km 

Zon 22 Annerboscross Annen 5 – 10 km  

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 

Zat 28 Boerenstamppot trail Wierden 6 – 12 – 21.1 km 

Zon 29 Rondje Boerpad Ruinerwold Ruinerwold 4.22 km (max 10 rondjes) 

   April 

Vrij 3 Boulevardloop Nieuweroord 6.4 km 

Di 7 Primera De Haan 4MijlRun Hoogeveen 4 mijl 

Zon 5 Koggel Balkbrug Run Balkbrug 5 – 10 km 

Zon 5 4Mijl van Emmen Emmen 6.4 km 

Zat  11 
Semslinieloop 

Anneveenschekanaal 
Annerveenschekanaal 5 – 10 km  

Zon 12 4Mijl van Diever Diever 6.4 km 

Zat  18 Woldbergtrail De Bult 5 – 15 – 25 – 50 km 

Zat 18 RFR Hart van Drenthe Elp 12 – 18 – 29 – 53 km 

Zon 19 MS Motion Zwolle 5 – 10 km  

Zon 19 Gehuchtenloop Sellingen Sellingen 5 -  10 – 15 – 21 km 

Maan 20 Zwolse hardloopvierdaagse Zwolle 5 – 10 km 

Zat 25 
Beat Duchenne Dorp met Vaart 

loop 
Nieuw Amsterdam 5 – 10  km 

http://www.hardloopkalender.nl/
https://loopgroep-dezandstuve.nl/halve-van-vroomshoop/
https://www.stoerdrenthe.nl/
https://www.buitengewoonbewegen.nl/
https://www.veenhuizenactief.nl/bosloop-veenhuizen/informatie/
https://labrochettecoopertest.nl/
http://www.sallandtrail.nl/
http://www.piterrunlippenhuizen.nl/
http://www.dfwrunners.nl/
http://lgr88.nl/kroeg-tot-kroegloop-nieuws/
http://www.dehondsrug.nl/crosscircuit
http://www.ekidenzwolle.nl/
https://annerboscross.nl/
https://www.buitengewoonbewegen.nl/shop/activiteiten/trailrunning-heerde-223/
http://www.dieversportief.nl/
https://2bruggenloop.nl/
http://www.lageveldlopen.nl/
https://rondjeboerpad.beesports.nl/
http://www.nieuweroord-web.nl/
http://www.hac63.nl/
http://www.koggelbalkbrugrun.nl/
http://www.4mijlvanemmen.nl/
http://www.baddedravers.nl/
http://www.baddedravers.nl/
http://www.svfriesland.nl/
http://www.woldbergtrail.nl/
http://www.runforestrun.nl/
http://www.msmotion.nl/
http://www.sellingenloopsport.nl/
https://www.facebook.com/events/440376100224917/
https://inschrijven.nl/form/2020042551064
https://inschrijven.nl/form/2020042551064
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Zat 27 Koningsloop Beilen 5 – 10 km 

     

http://www.loopgroepbeilen.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.       

    

 
 
Geen wedstrijd geweest in februari, daardoor een ongewijzigde tussenstand. 
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 4  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 10 sept. Baan Ommen of elders Baan Ommen of elders 

12 19 sept.  Klenckeloop Oosterhesselen 5 km 

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 22 nov. Bovenbergcross Goor Bovenbergcross Goor 

December 

19 15 dec Wintercross Eibergen Wintercross Eibergen 

20 21 / 22 
dec. 

NNK Appelscha                   NNK Appelscha  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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:        

Naam:  1e 
wed 

Damian Helder 50 

Sem Rozenboom 45 

Jari Helder 40 

 

 

Meisjes:  

Geen enkel C/D Junior meisje heeft de 1e wedstrijd gelopen. 

 

 

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

2e wedstrijd: Kerkrade (Cross) 

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

Jongens:  

 1e 
wed 

2e 
wed 

Tussen 
stand:  

Wilbert Knol 50 45 95 

Marnix Prins 50 35 85 

Dave Mulderij - 50 50 

Wouter de Roo - 50 50 

Tim van Es - 40 40 

 

 

Meisjes: 

 1e 
Wed 

2e 
wed 

Tussen 
Stand: 

Joyce Kats 50 - 50 

Mariëlle Lensen - 50 50 

            

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 12-15jaar  en voor 

de A/B junioren 16-19jaar 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/
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Millefleurs VB-competitie 2019 
 
 
 

Sinds 2019 zijn de VB atleten gestart met een competitie.  

Tuincentrum Millefleurs is de hoofdsponsor en daarom heet het ook de MillefleursVBcompetitie.  

Enthousiast heeft iedereen meegedaan.  

 

Bij de MillefleursVBcompetitie geldt dat voor elke wedstrijd dat er gelopen wordt en op de lijst staat 

een punt wordt verdient. Ongeacht uitslag of afstand. Jan Seubers, een ouder van een VB atleet, 

houdt de stand bij. 

 

28 Januari is er eerst gebowld met alle VBatleten en hun begeleiders. Na afloop van de 2 uur bowlen 

vond de prijs uitreiking van de MillefleursVBcompetitie plaats. 

De Winnaar is Jorian Seubers met 14 punten. 

Op de 2de plek is Harron Dekker met 11 punten. 

Er was een gedeelde derde plek: Rene Uunk, Berry Klomp en  Steve Dekker hadden elk 10 punten.  

 

Voor alle atleten die hebben mee gedaan is er een bidon en een shirtje met lange mouwen. Dit was 

mogelijk gemaakt mede dankzij Runnersworld Hoogeveen en Kreeft Betonrenovatie & 

Injectietechnieken B.V.  

 

Ook zal er in 2020 een nieuwe MilllefleursVBcompetitie plaats vinden. 

De eerste wedstrijden zijn inmiddels al gelopen. 

 

Wij danken Runnersworld Hoogeveen en Tuincentrum Millefleurs voor deze financiële 

ondersteuning. 

 

 

 

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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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     
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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. 

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.   

mailto:sander.baas@home.nl
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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 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 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 Tuk/Steenwijk Meerkamp Technisch Visscher Sport indoor Gala 7 mrt. ‘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 Stadskanaal Meerkamp Atletic Champs 
Medaillewed 2e 
Groningen/Drenthe 2-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 Najaar 20 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Technisch NN Kampioenschap Pupillen 20 juni ‘20 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Atletic Champs 
Medaillewed 3e 
Groningen/Drenthe 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: 
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p
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            To
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Daphne Veuger  A1 1 1+3 1+2 1+1 1+1             12 

Wes Jones A2 1+2 1 1+1 1+2 1             10 

Aron Martens A2 1+2 1+2     1+2             9 

Niels Eefting A1 1+1 1+3   1               7 

Ben Doldersum A1   2 1+2 1 1             7 

Lucas Martens A1   2     1+3             6 

Tijn Kohl A1   1+1   1+1 1+1             6 

Timo van Hautum A1     2 1+1 1             5 

Britt Vredeveld A2   1 1+1   1             4 

Naomi Hoorn A1 1 1+1                   3 

Sabine Zuidema  A2 2 1                   3 

Rion Norde A1   2                   2 

Yannick Oostindiën A1   2                   2 

Amalia Yusif A2   2                   2 

 

Mini – B – C pupillen 

Naam pupil P
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p
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              Totaal 

Jurgen Eefting  B 1+1 1+2 1+1                 7 

Lieke Vredeveld Mini   2 1+1 1+2               7 

Vera Schepers B   2                   2 

Jorrit Norde Mini   2                   2 

 

Angela Veuger 
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Info vanuit WOC-technisch: 

Algemene informatie:  
Met het outdoor seizoen in het vooruitzicht worden de nodige eerste wedstrijden al weer besproken 
en in voorbereiding genomen. De eerste wedstrijd 15 april wat een avond wedstrijd is voor pupillen, 
junioren, masters en verstandelijk beperkten met de onderdelen sprint en werp. 
 
Bij inschrijving van de wedstrijd 8 maart Apeldoorn pupillen waren velen al te laat. De sluiting was 
ruim een maand vooraan de wedstrijd al gesloten. Om de pupillen tegemoet te komen in de PR 
competitie is besloten om de wedstrijd van 7 maart Tuk/Steenwijk aan de competitie toe te voegen. 
 
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) : er zijn een tweetal mensen als lid toegevoegd aan ons team. Rene Eefting en Leon 

van der Lans. Rene stapt erin vanwege zijn betrokkenheid bij de vereniging, maar nog geen verdere 

wedstrijd kennis, wat hij kan en mag opbouwen door de ervaring die inmiddels aanwezig is binnen 

ons team. Leon heeft eerder al in de WOC gezeten en met zijn kennis en kunde met o.a. aantekening 

als wedstrijdleider en starter zijn we dan ook erg blij en dankbaar. Welkom binnen ons team heren! 

Team bestaat nu uit: Leon van der Lans, Franciska Vredeveld, Hinko van den Hof, Patricia Lensen, 

Marcel en Linda Norde, Rene Eefting en ondersteunend Silvia Reumer woctechnisch@hac63.nl. 

Baan wedstrijden bij HAC’63: 
15 april Avond sprint en werp 
?? mei  Avond v. Eeks trackmeeting 1500, 5 km en ver- en hoogspringen 
20 juni Ochtend – begin middag Noord Nederlands kampioenschappen pupillen 
?? najaar Avond – onderlinge pupillen wedstrijd 
5 sept. Ochtend – begin middag 4de medaillewedstrijd pupillen Atletic Champs 
25 sept.  Avond –26 sept Dag Clubkampioenschappen  
28 nov. Ochtend Indoor pupillen/VB 
28 nov. Middag Indoor junioren CD 
 
Mocht je het leuk vinden om als vrijwilliger/ begeleider te helpen bij de wedstrijden die wij organiseren 
op eigen baan, neem dan gerust contact op met een van onze teamleden of stuur een @mail.  
Je kunt hierbij denken aan klokken, uitdelen startnummers, materialen klaar leggen/opruimen, 
pupillen begeleiden naar onderdelen, resultaten lijsten naar secretariaat brengen, foto’s maken, 
materialen per onderdeel verzorgen (bal halen, harken, hoog spring lat terug leggen, vortex halen) 
etc. 
 
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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8 febr. Indoor Drachten team wedstrijd 

Een team wedstrijd in Atletic Champs bij een zeer goed georganiseerde wedstrijd. Sylvan en Marco 

waren als trainers mee om de pupillen van tips en adviezen te voorzien. Ze hebben allemaal een mooi 

diploma mogen ontvangen. 

Pupillen  40 m Kogel Hoog  
Aron Martens  7,6 5,7 1,10 
Ben Doldersum 8,0 5,0 0,80 
Britt Vredeveld 8,4 4,3 0,75 
Daphne Veuger 7,2 4,8 0,95 
Lucas Martens 6,7 6,0 1,10 
Tijn Kohl  8,0 4,0 1,05 
Timo van Hautum 7,5 5,2 1,00 
Wes Jones  7,7 7,4 1,00 
Totaal 14e plaats 
    m-bal hurk hoog 
Lieke Vredeveld 8,3 2,4 0,65 
 
8 febr. Indoor Drachten junioren 
   40m Kogel Hoog 
6e Damian Helder 6,6 5,51 1,15 
12e Danique Helder 7,1 5,38 1,10 
17e Jari Helder 7,7 5,42 1,00 
5e Lorens Reumer 6,4 6,04 1,15 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst: Silvia Reumer 
Foto’s: Elizabeth Helder 
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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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Een steuntje in de rug 

Januari is vaak een saaie en een beetje een deprimerende 

maand. Het is donker, koud, vochtig. Goede voornemens 

maken dat je minder eet, minder (alcohol) drinkt, meer 

sport en dat allemaal terwijl je daar eigenlijk niet zo veel 

zin in hebt. Dat maakt het saai en dat zorgt ervoor dat je 

blij bent dat het februari is. De dagen worden langzaam 

weer wat langer en de etentjes en feestjes staan weer 

gepland. Ook gaan de blikken weer richting de zomer en 

zijn veel mensen druk met het plannen van vakanties. 

Tenminste dit is hoe ik tegen februari aan kijk. Lekker 

positief de maand in.  

Er zijn namelijk ook mensen die vinden februari ook saai. 

Het is namelijk ook koud, donker en nat. Weinig verschil 

met januari en dus saai. Maar volgens mij maak je het 

voor jezelf een stukje leuker door er een minder 

pessimistische blik op na te houden. Ja, die eerste maand 

van het jaar maakt dat je een steuntje in je rug kunt 

gebruiken. Maar die hebben we gehad. In de vorm van 

Ciara, Dennis en alle naamloze stormdagen. Die storm in 

de rug dat is lekker, lekker racen; je benen moeten hun 

uiterste best doen om je lijf bij te houden, heerlijk. En ja, 

je moet er ook tegenin, lopend is dat niet zo fijn. Maar 

dan moet je je bedenken dat er ook mensen op de fiets 

zitten, dat is nog vervelender. En mocht het regenen dan 

is de wind toch fijn? Want dan waaien de wolken sneller 

weg. 

En ja, ondertussen ben ik ook wel een beetje klaar met 

die storm: Ciara, Dennis (en heeft Ellen ons nu ook nog 

bereikt?). En dat zijn alleen nog maar de echte stormen 

want ik heb het idee dat er geen dag is geweest waar de 

wind minder hard waaide dan kracht 5. Op zo’n dag zei de 

weerman dat het een rustige wind was. Nou, ik weet het 

niet. Maar windkracht 5 vind ik nog vrij pittig. Het lijkt 

bijna alsof ik aan het klagen ben maar dat is niet want het 

ook windkracht 6 had kunnen zijn. Daarbij hebben Atiyah 

en Brendan ons niet eens bereikt. Atiyah en Brendan zijn 

de eerste twee officiële stormen van dit jaar die alleen in 

de UK hebben belast. Ook dit had dus weer erger gekund. 

 

 

 

 

 

Het heeft veel geregend, althans bij mij in Noord Holland 

zeker en volgens mij in Hoogeveen ook. Die regen is naar, 

onze tuin is niet echt water proof. Dus een beetje regen 

en het staat blank. Maar die regen hadden we ook nodig; 

aldus de experts. Het grondwaterpeil stond de afgelopen 

twee jaar zwaar onder druk. Te weinig water zou op een 

gegeven moment leiden tot minder of geen oogst. Wat 

leidt tot duurdere producten in de supermarkt. Dat 

hebben we liever niet en dus zijn we toch blij met een 

beetje regen. Regenpak aan of een paraplu mee in de 

auto en met een lach binnenstappen op het werk. Dat is 

wat we graag willen. Die wind laten fungeren als steuntje 

in de rug en dan is het voorjaar dichterbij dan je denkt! 
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De ene storm krijgt een vrouwennaam, de volgende 

de naam van een man. De Engelsen, Ieren en 

Nederlanders verzinnen ze om beurten. Op de eerste 

stormen die door Nederlanders verzonnen namen 

krijgen, moeten we nog even wachten. Het worden 

Francis (naar Francis Beaufort – naar wie de 

windschaal is vernoemd) en Gerda. Een lekkere 

Hollandse naam zonder verdere betekenis. 

Storm Ellen was op zaterdagochtend vroeg al goed op 

stoom. Toen de wekker ging, kletterde de regen en 

gierde de wind om het huis. Ik keek op mijn telefoon 

in de vurige hoop dat er afzeggingen waren. Maar 

nee, alle bikkels waren van de partij. Gelukkig maar 

want weer stopte de regen na zo’n 5 minuten lopen 

en volgende een prachtige 12, 17 en 24 km. 

Het weer in Athene houdt ons ook al aardig bezig. Wat 

voor weer zal het zijn op zondag 8 november. 

Afgelopen jaar regende het pijpenstelen en stonden 

alle supporters onder dikke lagen plastic. Gemiddeld is 

de temperatuur in november rond de 18 graden, kent 

november 9 regendagen en heeft het 5 uren zon per 

dag. Als het 18 graden is, is dat lekker warm om te 

lopen. We starten heel vroeg dus dan zal het nog 

frisser zijn. Ik denk dat ik mijn korte broek aan doe. En 

een hemdje. Of toch een shirtje met korte mouwen. 

Jasje mee voor de vroege uren? Of toch… 

 Rommy 

 

 

Van Marathon naar Athene 6                  

Er is iets nieuws in Nederland! Iets nieuws over het 

onderwerp waar we toch al nooit over uitgepraat raken: 

het weer! Sinds begin dit jaar krijgen alle stormen in 

Nederland een naam. ‘Uit Brits onderzoek kwam naar 

voren dat we bewuster zijn van het gevaar, als een storm 

een naam heeft. Doordat de naam in ons hoofd blijft 

hangen, ondernemen mensen eerder actie en dat 

verkleint de kans op ongelukken’, lees ik. De meeste 

stormen komen uit het westen. In Groot-Brittannië 

worden al jarenlang namen bedacht en sinds kort doet 

het KNMI er aan mee.  

Dus trotseerden wij de afgelopen weken als eerste de 

storm Ciara. Die was goed te doen omdat het hoogtepunt 

van haar depressie pas ’s avonds in onze regio was. We 

liepen die zondag vroeg door het prachtige Reestdal. Op 

het hele smalle pad langs de Reest halveerden we ons 

tempo, want we waren ons bewust van het gevaar. De 

zijwind kon ons zo het water induwen maar deed dat 

gelukkig niet. We waren er op voorbereid. Maar of dat nu 

kwam omdat we wisten dat de storm Ciara heette?  

Hardlopers zijn sowieso veel bezig met het weer en de 

daarop volgende vraag: ‘wat doe ik aan?’ Ik denk dat we 

elkaar echt iedere zondag bevragen over het aantal 

laagjes, ‘hou jij wel of niet je jasje aan’ en ‘had ik toch 

maar mijn 7/8 broek aangetrokken, het is zachter dan ik 

dacht’. Het weer is en blijft onzeker en daarmee ook de 

kledingkeuze. Heerlijk zijn zulke onderwerpen waar je 

nooit over uitgepraat raakt. 

De week na Ciara probeerde Dennis roet in ons eten te 

gooien. We liepen door het Dwingelerveld terwijl de 

regen in ons gezicht kletterde. Lopen in de regen is niet zo 

erg. Maar stárten in de regen… daar komt 

doorzettingsvermogen aan te pas. Maar we hadden het 

afgesproken en dus gingen we! Na een kwartiertje stopte 

de regen en blies Dennis ons zó droog. Het was een 

heerlijke tocht. We knoopten zoveel routes aan elkaar dat 

één groepje 9 kilometer liep, een aantal anderen er een 

15 van maakten en de enkeling 17.   
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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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Veel HAC atleten actief op NK cross 2020 Noordoostpolder 

 

Net als afgelopen jaar werd het nk cross weer op het terrein van netl in de buurt van Kraggenburg 

gehouden. En ook dit keer weer veel deelname van HAC’63 atleten in vele categorieën. 

 

Zaterdag 

Zaterdag was het de beurt aan de heren masters. Dus 35+ en niet alleen individueel werd er 

gestreden maar ook voor de vereniging werd er gestreden. Harm-Jan Martens, Jeroen Thalen en 

Erwin Akkerman stonden aan de start.  

Erwin koos na een zorgvuldige verkenning voor trail schoenen, terwijl Harm-Jan 12 mm spikes 

besloot te gebruiken op het door de regen geteisterde parcours. 

Voor Jeroen was dit zijn 1e NK cross, de andere heren waren al ervaren NK deelnemers. In de 

stromende regen op een modderig parcours was het een zware race. En het werd nog erger, hagel 

en harde wind maakten het een heroïsch tafereel.  

Jeroen streed zijn eigen strijd in het middenveld.  

Uiteindelijk wist Harm-Jan na een goed eindschot beslag te leggen op de 7e plek bij de masters 35+ 

en Erwin wist in de 40+ categorie ook 7e te worden. Dit na een mooie onderlinge strijd waarbij de 

heren het beste in elkaar naar boven haalden. 

Mooie persoonlijke prestaties en een mooie 5e plek in het verenigingsklassement. 

 

Zondag 

Zondag was het een drukke en lange dag. De weersomstandigheden waren op 1 klein regenbuitje en 

veel wind na heerlijk. Er werden verschillende lussen en combinaties van lussen gelopen om de 

verschillende afstanden te realiseren. 

Om 10.15uur beet Ruben Eefting het spits af bij de jongens D. Het parcours was nogal veranderd qua 

ondergrond tov zaterdag. Meer glibberen en glijden. Ruben had het duidelijk zwaar maar behaalde 

ondanks de zware ondergrond toch een mooi resultaat. Meteen daarna mocht Elise. 

Elise Martens stond voor het eerst aan de start van een grote, nationale wedstrijd.  

Als eerstejaars meisje D mochten er geen wonderen van haar verwacht worden qua tijd en klassering 

maar haar doel was om ervaring op te doen en om zich te meten met de top-meisjes van haar 

leeftijdscategorie. Uiteindelijk wist ze beslag te leggen op een top 30 klassering. 

Hier mag ze erg tevreden over zijn. 

Om 11.05 gingen de jongens B van start met daarbij Wouter de Roo. Maar liefst 3x2km, de langste lus 

van het parcours. Wouter heeft altijd een hele goede start en vandaag was dat niet anders. Hij liep 

een solide vlakke race en eindigde zeer tevreden op een 18e plek. Daarna kon hij direct door naar 

schiphol ivm een werkweek in Athene. 

Bij de jongens A stond Nick Kerkhof aan de start. Nick liep een zeer ontspannen race. Hij behaald elk 

jaar weer zijn doel om meer mensen achter zich te laten. De dames lange cross, 8km, was het 

strijdtoneel voor Jacelyn Gruppen. Een heel klein deelnemersveld maar wel met echte topdames. 

Jacelyn kon in het begin nog aardig mee komen maar moest uiteindelijk  toch de kop laten gaan. Na 
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een tijd van blessures is ze duidelijk weer sterker aan het worden en ze eindigde op een hele mooie 

5e plek. 

Na de middag was het de beurt aan Job IJtsma en Tom van Tellingen bij de mannen voor de 10km. 

Job liep een hele strakke en sterke race en eindigde maar liefst als 7e. Ook Tom deed goede zaken 

en behaalde zijn doel om niet door Job gelapt te worden. Dat was nog wel kantje boord. Als afsluiter 

van de dag waren er nog de korte cross voor vrouwen en voor mannen. 2,5km in 2 verschillende 

lussen. Iris Velting en Laura Prins gingen de strijd aan. Iris had een fantastische start en 1e ronde. 

Daarna moest ze toch iets toegeven op de andere dames. Voor Laura was dit de 1e cross dit 

winterseizoen en zij eindigde deze in een hele mooie tijd. 

Als afsluiter stonden er maar liefst 5 heren van de club aan de start van de korte cross. Erik Leusink, 

Bart van Adrichem, Ephrem Been, Maarten van Dijk en Rico Kleine. Alle heren liepen op hun eigen 

nivo een sterke race en kwamen tevreden over de finish. Een mooie afsluiter van dit NK cross. 

Tekst Claudia/Gerko 

  Foto 1: Elise Martens in 

actie foto gemaakt door 

Claudia van Tellingen  
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Foto 2: Martens en Akkerman in actie foto gemaakt door Gerrit Voortman 
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Foto 3: Tom van Tellingen in actie foto gemaakt door Claudia 
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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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