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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
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Redactioneel 
Langzaam uit de lockdown 

Heel voorzichtig mogen bepaalde 

groepen in Nederland weer dingen gaan 

ondernemen. Er is sprake van dat de 

scholen op aangepaste wijze weer open 

kunnen en dat de jeugd weer mag komen 

sporten. Toch zijn daar best de nodige 

aanpassingen voor nodig. Zowel voor de 

club, als voor de jeugdleden en de 

ouders.  

Zo wordt er een (tijdelijke) wasbak buiten 

gemaakt, zodat er handen gewassen kan 

worden. Helaas zal het Activum zelf niet 

geopend worden en zijn kleedkamers en 

toiletten dus niet beschikbaar. Er wordt 

gekeken of er voor hoge nood een 

oplossing kan komen. Ook kunnen 

ouders niet op de baan blijven. Hoe het 

allemaal precies gaat worden, zal 

allemaal per mail worden 

gecommuniceerd.  

En voor alle andere leden is het helaas 

nog even solo – rennen. Ik kom zo her en 

der wel rennende clubgenoten tegen. 

Voelt het toch nog als een beetje samen. 

Omdat er veel inkomsten worden gemist 

door het niet door gaan van de 

Avond4Daagse, is er een sponsor actie 

gestart: op 9 mei kunnen we allemaal 

vanuit huis / in huis gaan lopen. En voor 

deze inspanning kan je je laten 

sponseren. Al doen we allemaal een 

kleine donatie, dan is het gat in de 

begroting al een beetje gedicht. 

En als laatste: denk aan onze eigen 

sponsoren. Ook zij zullen het moeilijker 

hebben deze dagen. Een bezoekje daar, 

zal zeker gewaardeerd worden.  

Veel leesplezier    Manon Vos 

 

 

mailto:hactueel@hac63.nl
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Voorwoord     
Beste leden, 

De afgelopen periode is er een hoop gebeurt. Naast alle Social Distancing en niet gezamenlijk mogen 

sporten, is dan nu een klein lichtpuntje aan het eind van de tunnel zichtbaar: Voor de Pupillen en 

Junioren tot en met 18 jaar mag er weer worden getraind! Er zitten veel regels verbonden aan het 

weer mogen trainen. Zo is het bestuur, samen met de Trainers Coördinatoren, op dit moment druk 

bezig met het uitwerken van een werkbaar plan. Wij willen iedereen de mogelijkheid gunnen om weer 

te komen sporten, maar dat moet dan voor iedereen op een verantwoorde en veilige wijze gebeuren. 

Gelukkig krijgen we ondersteuning van de Atletiek Unie. Zij hebben een concept gemaakt dat vanuit 

meerdere gezichtspunten spelregels heeft opgesteld. Aansluitend heeft ook de Gemeente 

Hoogeveen een aantal punten beschreven waaraan wij zullen moeten voldoen. Een daar van is een 

mogelijkheid om handen te kunnen wassen. In samenwerking met een van onze sponsoren, 

Installatiebedrijf Meppelink, wordt op dit moment een mobiele wastafel gemaakt die aangesloten kan 

worden op de buitenkraan. Ik verwacht dat wij in de week van 11 mei weer kunnen beginnen. Houdt 

de mail goed in de gaten: Er komt binnenkort een nieuwsbericht waarin alle regels worden toegelicht 

en de schema’s voor trainen worden gedeeld. Hopelijk volgt dan op korte termijn ook de mogelijkheid 

voor de overige atleten om weer te kunnen komen trainen. 

 

In april heeft de herkeuring plaatsgevonden van onze baan. De baan was op een aantal punten 

afgekeurd en die zijn door zowel ons als de Gemeente Hoogeveen samen opgepakt en afgewerkt. 

Het resultaat was dan ook een goedkeuring van de inspecteur van de AU. Dat houdt in dat de baan 

voor de komende 3 jaar weer vol op kan worden gebruikt voor wedstrijden. Ik spreek daarbij de hoop 

uit dat vanaf september weer voorzichtig aan wedstrijden kunnen worden gehouden. 

 

Een aantal vrijwilligers zitten niet stil! Zo is door Bart en Sylvan de berging volledig aangepakt, 
opgeruimd en gedweild!! Is door Peter een aantal nieuwe trainingsmaterialen in ontvangst genomen 
en hebben meerdere trainers diverse schema’s gedeeld om toch te kunnen trainen. Hartelijk dank! 

                                         
Zoals velen weten, wordt er achter de schermen ook druk gewerkt aan een wedstrijdsecretariaat. 

Dat schiet al mooi op in de voorbereidingen. Omdat het gaat om een serieuze investering, wordt 

iedereen binnenkort uitgenodigd om via een site te reageren op het financieringsvoorstel. Dit zou in 

de ALV worden gepresenteerd, echter is deze door de huidige omstandigheden afgelast. In lijn met 

onze statuten, willen wij als bestuur graag jullie toestemming ontvangen op een van de voorstellen. 

Ook hier geldt: let op de mail! Er zal een mail, los van de trainingsmail, volgen met een link waar je de 

voorstellen kunt lezen en op kan reageren. 

 

Afsluitend zijn we binnen de leden van onze vereniging helaas niet vrij gebleven van het Coronavirus. 

Ik wil iedereen die direct of indirect de serieuze gevolgen van de Corona-infectie heeft meegemaakt 

of op dit moment doormaakt, heel veel sterkte en beterschap wensen! 

Tot gauw op de baan! Houd vol en blijf gezond!  

 

Met sportieve groet, 

Erik Reumer 
Voorzitter 
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Leden mutaties  

Er zijn 4 afmeldingen in april. 

 

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 

 

VAN DE WEBSITE      Hac’63.nl 

Op de website wordt steeds de actuele informatie bijgewerkt. Kijk er dus geregeld even op: 

CORONA UPDATE (29 APRIL 18.12) 
29 april – langzaam zien we om ons heen dat sporten voor jeugd op gang komt. Wij als HAC’63 zijn 
nog niet zo ver. Ons streven is om op 11 mei te starten met de trainingen. We hanteren deze datum 
met een specifieke reden. Om training te kunnen geven moeten wij namelijk aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Zodat wanneer de gemeente inspecteert wij ook training kunnen blijven 
geven. 
 
Denk hierbij aan genoeg schoonmaakmiddelen om na training de materialen te desinfecteren. In 
verband met de 1,5 meter die ook voor atleten ouder dan 12 geldt, moeten we toezichthouders gaan 
aanstellen die deze 1,5 meter in de gaten houden. En zo zijn er nog een aantal zaken die geregeld 
moeten worden voordat wij ook daadwerkelijk volgens de richtlijnen kunnen voldoen. 

Zoals het er nu uitziet kunnen wij al wel het volgende melden. Het Activum lijkt gesloten te blijven. 
Dat betekent specifiek dat we geen gebruik kunnen maken van de kleedkamers én toiletten. Zorg er 
dus voor dat uw zoon of dochter al voor de training naar het toilet is geweest. 

We willen gaan werken met een intekenlijst. Hierop geeft u van te voren aan of uw zoon of dochter 
komt trainen. Zo kunnen wij monitoren hoeveel atleten er zullen komen. Zodoende kunnen we ook 
bepalen hoeveel toezichthouders we op een avond nodig hebben. Hier is namelijk door de Drentse 
gemeentes een norm aan gesteld. 
Trainingstijden kunnen straks iets afwijken. Om te voorkomen dat we straks iedereen tegelijkertijd 
op de baan krijgen, kan de start en eindtijd af gaan wijken van wat u van ons gewenst bent. 
Helaas bent u als ouder op dit moment niet welkom op de baan. Dat betekent in dit geval dat u uw 
kind kunt afzetten en dan of uw auto kunt blijven wachten. Of bij eindtijd uw kind weer kunt komen 
ophalen. Hoe dit er precies uitgaat zien. Word ook binnenkort bekend gemaakt. 

Op dit moment zijn we druk bezig om aan alle voorwaarden te gaan voldoen en hopen u zo snel 
mogelijk het volledige plan te kunnen presenteren. 

21 april – de overheid heeft vandaag bekend gemaakt dat vanaf 28 april het weer mogelijk is voor 
kinderen tot 12 jaar te sporten en de jeugd tot 18 jaar kan sporten mits de 1,5 meter in stand word 
gehouden. Dat betekend dat we langzaam uit kunnen gaan kijken naar de eerste trainingen. Echter, 
is er op dit moment nog niets zeker! Allereerst moet de gemeente ook toestemming geven. 
Vervolgens moeten we ook met de trainers kijken of zij training kunnen geven en hoe de training 
vervolgens word ingericht. 
 
Op dit moment zijn we daarom in gesprek met de gemeente en de trainerscoördinatoren om het een 
en ander in te richten. Zodra daar nieuws over is. Zullen wij dat ook delen. 

Daarnaast heeft de overheid bekend gemaakt dat alle evenementen tot 1 september verboden zijn. 
Dat houdt in dit geval in dat de 10Venenloop niet (op de geplande datum) kan doorgaan. 

mailto:ledenadministratie@hac63.nl
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Corona en weer gaan sporten 

 

Sporten in clubverband is met name voor kinderen belangrijk en ook mogelijk als het weer mag. 

Wanneer door het Coronavirus of een andere oorzaak het geld ontbreekt zodat kinderen of jongeren geen 
lid kunnen blijven of worden van een sportvereniging, dan kan het Jeugdfonds de contributie betalen. 

Natuurlijk ligt alles nog stil maar als de aanvraag nu gedaan wordt, kunnen kinderen en jongeren direct 
meedoen of blijven meedoen zodra er weer gesport mag worden. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het 
lesgeld betalen en eventueel ook de spullen zoals sportkleding. 
Aanmelden kan via https://kindsupportdrenthe.nl/ 

Vragen bij voorkeur via e – mail: gerda.drenthe@jeugdfondssportencultuur.nl of op dinsdag- en 
donderdagochtend van 9 tot 12 uur via telefoon 085 086 28 

 

 

  

https://kindsupportdrenthe.nl/
mailto:gerda.drenthe@jeugdfondssportencultuur.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, 

mailto:info@hac63.nl
mailto:info@hac63.nl
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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 

 

Thuis in Actie voor HAC63 

 

Hallo allemaal, 

Voldoende bewegen is belangrijk, helemaal nu we de hele dag thuiszitten. Ook nu er bij HAC’63 niet 
getraind wordt en er geen wedstrijden zijn, willen we toch iedereen aanmoedigen om voldoende te 
blijven bewegen. Daarom organiseren we op zaterdag 9 mei een grote Sponsorloop, maar dan bij 
iedereen thuis! 

De opbrengst van deze actie gaat naar onze club. Het coronavirus en alle maatregelen hebben 
verstrekkende gevolgen voor sportverenigingen, ook voor onze club. Met deze actie hopen we dit te 
kunnen opvangen. 
  
Doen jullie mee? 
  

mailto:info@hac63.nl
mailto:woctechnisch@hac63.nl
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Aanmelden 
Via onderstaande link kunnen jullie je aanmelden voor deze actie. Iedereen die HAC’63 een warm 
hart toedraagt mag meedoen. 
  
Klik hier om je aan te melden 
 

Uitleg  

De actie werkt heel eenvoudig: 

1. Ga naar www.sponsorloop.nl/drenthe  om je aan te melden 
2. Nadat je bent aangemeld ontvang je een persoonlijke actielink. 
3. Stuur deze link door naar iedereen die je maar wilt: familie, vrienden, buren, collega’s enz. 

Bijvoorbeeld via WhatsApp.  
4. Sponsors kunnen zich dan zelf aanmelden via jouw link. Betalen gaat via iDeal, wel zo 

gemakkelijk voor iedereen.  
5. De sponsorloop zelf is op 9 mei. Je mag zelf bepalen waar je loopt (bv. in de gang, in de 

woonkamer of in de tuin) en hoever je loopt (hoe vaak loop jij heen en weer?): meedoen is 
belangrijker dan winnen. 

Hopelijk kunnen we er een mooie actie van maken samen! 
 
 

 

  

https://www.sponsorloop.nl/hac63
http://www.sponsorloop.nl/drenthe
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Oproep: hoe train jij door tijdens de Corona lockdown? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afgelopen zondag de Cascaderun 2020 gelopen met een slechte 

voorbereiding. Het was toch weer mooi om de route volledig te lopen 

en te realiseren dat normaal langs de hele route mensen staan en 

muziek aanwezig is. en nu... stilte en rust. Hier en daar een medeloper.  

Laten we blijven lopen 

 

Groet 

Gerard Timmerman  
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Hierbij een kort verhaaltje hoe Lorens Reumer JD1 en Wes Jones JPA2 fit blijven in de COVID-
19 tijdperk. 
Op maandag en vrijdag avond werd er getraind. Afgesproken op locatie in het weiland 
Erflanden/Nijstad te Hoogeveen onder begeleiding van papa Erik of zelfs een enkele keer bij 
de trainster Charlene Okken thuis. Dit alles uiteraard op gepaste afstand. Door het hebben van 
een eigen speer, kogel, discus en vortex konden we heerlijk onze technische onderdelen 
trainen. Ook de sprint is enkele keren aanbod gekomen. De langere afstand doet Lorens 1x in 
de week, maar gaat met minder enthousiasme dan de technische onderdelen. 
 
Door technische adviezen en zelf daarop blijven door trainen heeft Lorens vanuit stilstand nu 
de 7 staps eigen weten te maken voor speer. Ook de discus vloog in het begin nog alle kanten 
op, maar ook met wat tips van Charlene konden Lorens en Wes hierop al heel goed de 
techniek eigen maken. 
 
Lorens en Wes zijn op leuke wijze aan elkaar gewaagd en daagden elkaar dan ook regelmatig 
uit. Wes heeft door gebrek aan andere kogel getraind met een 3 kg kogel wat hem echt al heel 
goed afging. Het nadeel van het weiland als trainingslocatie was dat het gras met de week 
hoger kwam te staan en de speer, discus en vortex steeds lastiger terug te vinden waren. Je 
denkt dat hij ergens daar terecht is gekomen, toch??? Nee dus! Blijkt door de snelheid vele 
malen verderop te liggen. Ook dit gaf nog wel eens de nodige hilarische momenten. 
Wat verheugt Lorens zich om weer lekker te mogen trainen met trainingsmaatjes al was de 1:1 
training ook wel even lekker om de techniek te kunnen verbeteren. 
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Dit spel is verstuurd naar alle jeugdatleten.. miss ook leuk voor de gezinnen van de atleten. Groetjes Renate 
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Loopjes  mei – juni  (www.hardloopkalender.nl ) 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

   Mei 

    6.4 km 

    4 mijl 

    5 – 10 km 

    6.4 km 

   Annerveenschekanaal 5 – 10 km  

   Diever 6.4 km 

   De Bult 5 – 15 – 25 – 50 km 

   Elp 12 – 18 – 29 – 53 km 

   Zwolle 5 – 10 km  

   Sellingen 5 -  10 – 15 – 21 km 

  Zwolse hardloopvierdaagse Zwolle 5 – 10 km 

 25 
Beat Duchenne Dorp met Vaart 

loop 
Nieuw Amsterdam 5 – 10  km 

Zat 27 Koningsloop Beilen 5 – 10 km 

     

   Mei  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

http://www.hardloopkalender.nl/
https://www.facebook.com/events/440376100224917/
https://inschrijven.nl/form/2020042551064
https://inschrijven.nl/form/2020042551064
http://www.loopgroepbeilen.nl/
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Afgelast i.v.m. corona 

Afgelast i.v.m. corona 

Afgelast i.v.m. corona 
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UPDATE vanuit de WOC-loop 

Het is natuurlijk niemand ontgaan. De Covid19 of wel de Coronavirus houdt de wereld in zijn greep.  
En samen doen we  ons uiterste best om de verspreiding te voorkomen. 
Vanuit de WOC loop hebben wij om deze reden 3 wedstrijden afgelast. 
Waaronder  de Primerarun op 7 april, de Runnerswolduurestafette op 27 mei en de 10 -Venenloop op 
13 juni. 
 
We hebben als organisatie van deze wedstrijden overwogen om deze wedstijden te verplaatsen naar 
een datum later in het jaar. Gezien de nieuwe richtlijnen van het RIVM waar alle evenementen tot 1 
september zijn verboden is dit niet haalbaar.  Mede om andere organisaties van wedstrijden niet in 
de weg te staan hebben wij geen geschikte datum kunnen vinden.  
 
Dat betekent dat voor dit jaar  alleen de de Labrochettecoopertest op 8 oktober en de 
Borkstuifzandrun op 18 oktober nog op onze agenda staan. Wij gaan er vanuit dat deze wedstrijden 
vooralsnog gewoon doorgaan. 
 
Op 27 december is er de Dagnakerstmisloop. Dit is een recreatief loopje. Zonder wedstrijd element 
en voor iedereen gratis toegankelijk. 
 
Wij wensen iedereen veel gezondheid en  Houd moed!  

 

Vacature WOC loop  

 

HAC63 kent 2 commissies die zich bezig houden met het organiseren van wedstijden. Waaronder 
de WOC-technisch  en de WOC -Loop. De WOC-technisch houdt zich bezig met het organiseren van 
baanwedstrijden waarin technische onderdelen centraal staan. De WOC- loop richt zich op het 
organiseren van hardloopwedstrijden. 

De WOC-loop organiseert jaarlijks 7 hardloopwedstrijden. Om deze in goede banen te laten lopen 
zijn wij op zoek naar versterking.  

De taken zijn onder meer:  

 Samen met de andere leden een wedstrijd goed en soepel te laten verlopen aan de hand 
van opgestelde draaiboeken.  

 Vergunningen aanvragen 
 Maken van PR voor deze wedstrijden. 
 Routes maken en uitzetten 
 Inschrijvingen verzorgen 
 Opstellen van flyers 
 Inrichten van het parcours 
 Maken van financieel overzicht per wedstrijd 
 Sponsors werven 
 Eventueel nieuwe ideeën aandragen 

Wij zijn een actieve en betrokken commissie met vooral aandacht op doen met korte 
vergaderingen. Je kunt meedraaien in de commissie en afhankelijk van je interesse, kun je 
een bepaalde taak oppakken. Wij vergaderen 1x per maand 1 a 2 uur. 

Lijkt het jou leuk om hardloopwedstrijden te organiseren,  dan zijn op zoek naar jou. 

Reageer kan via info@hac63.nl of op woc@hac63.nl.  
Hartelijke groet van de WOC-loop 

mailto:woc@hac63.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 AFGELAST Kroeg tot Kroegloop – Ruinen 16 u. 9.5 km 

 April 

4 AFGELAST Primera De Haan 4MijlRun 19.30 u. 4 mijl 

5 AFGELAST Koningsloop Beilen 18 u. 5 of 10 km 

 Mei 

6 AFGELAST Van Eeks trackmeeting ? 1500m 

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

8 AFGELAST Erflandenrun  - Hoogeveen 19.15 u. 5 of 10 km 

 Juni 

9  AFGELAST Speeltuinloop – Hollandscheveld 18.30 u. 5 of 10 km 

10  AFGELAST Mooi Ruinen Run – Ruinen 15.00 u. 5 of 10 km 

11 AFGELAST 10Venenloop – Tiendeveen 13.00 u. 5, 10 of 

21.1km 

 Juli 

12 AFGELAST Singelloop – Hollandscheveld 18.45 u. 5 of 10 km 

 Augustus 

13 AFGELAST Alkeloop – Kerkenveld 18.30 u. 5 of 10 km 

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

 September 

15 AFGELAST 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. Frank Everts 75  (2) 1. Laura Prins 95  (2) 

2. Maarten van Dijk 69 (2) 2. Manon Jansma 75 (2) 

3. Robin Vos 50 (1) 3. Lidia Meijer 50  (1) 

     Erik Leisink 50 (1) 4. Sabine Nijstad 40 (1) 

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

    Harm Jan Martens 45 (1)       Nicol Siebelink 40 (1) 

 

     

Heren 40+   Dames 40+ 
1. Bert Karssies 90  (2) 1. Manon Vos 100  (2) 

2. Gerko de Roo 65 (2) 2. Ine Strijker 50 (1) 

     Edwin Helder 65 (2) 3.     

4. Aard van der Vinne 50 (1) 4.            

    Tom van Tellingen 50  (1) 5.    

     Marco Lok 50 (1) 

   

 

Heren 50+   Dames 50+ 
1. Jan ten Cate 85  (2) 1. Marian Booijink 100  (2) 

2. Harry Prins 75 (2) 2. Anja Bennink 50 (1) 

3. Erik Tibben 50 (1) 3. Cathy van Es 45  (1) 

    Herbert de Nijs 50 (1)     Alida Jansma 45 (1) 

5.  Richard van der Heide 45 (1) 5. Jozina Ernst 40 (1)  

    Arjan Oskam 45 (1)     Truus Luten 40 (1) 

 

Heren 60+ 
1. Jan Lip 85  (2)  

2.  Jans Berghuis 50 (1)  

     Tom Nieuwenstein 50 (1)  

     Jan Tjeerdsma 50 (1)  

5.  Arie Prins 45 (1)    

    

 
 
Aard van der Vinne  competitie@hac63.nl  
 
  

mailto:competitie@hac63.nl
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Schoonmaakbedrijf  Jaap Prent Junioren Competitie 2020 

 

 

 

 

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 AFGELAST - Primera 4 mijl Run  

Mei 

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

Juni 

7 AFGELAST Speeltuinloop Hollandscheveld 2km Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

8 AFGELAST Baanloop Ommen 100 en 200 m Baanloop Ommen 1500 m 

Juli 

9 AFGELAST Singelloop Hollandscheveld 2,5 km Singelloop Hollandscheveld 5 km 

Augustus 

10 AFGELAST 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. 

2e wedstrijd: NK Cross  

3e wedstrijd: La Brochette coopertest 
 

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

voor de eindstand.  

 

Jongens:        

Naam:  1e 

wed 

2e 

wed 

3e 

wed 

Ruben Eefting - 50 50 

Damian Helder 50 - - 

Sem Rozenboom 45 - - 

Jari Helder 40 - - 

Meisjes:  

Naam:  1e 

wed 

2e 

wed 

3e 

wed 

Milou Karssies - - 50 

Tess Kuhnen - - 45 

 

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

2e wedstrijd: Kerkrade (Cross) 

3e wedstrijd: NK Cross  

4e wedstrijd: La Brochette Coopertest 

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 

3e 

wed 

4e 

wed 

Tussen 

stand:  

Wouter de Roo - 50 50 40 140 

Dave Mulderij - 50  50 100 

Wilbert Knol 50 45   95 

Marnix Prins 50 35   85 

Rico Kleine - - 50 30 80 

Tim van Es - 40  35 75 

Nick Kerkhof - - 50 - 50 

Reinier de Boer - - - 45 45 

Meisjes: 

 1e 

Wed 

2e 

wed 

3e 

wed 

4e 

wed 

Tussen 

Stand: 

Mariëlle Lensen - 50 - 50 100 

Joyce Kats 50 - - 35 85 

Hanne Been   - 45 45 

Kate de Jonge - - - 40 40 

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 redenen, maar 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 
 
 
Regels : 

1.    Alle wedstrijden doen mee uit deze lijst. 

2.    Per wedstrijd dat je loopt krijg je 1 punt.  Ook al doe je meer onderdelen het is 1 wedstrijd. * 

3.    Je doet mee in de uitslag als je aan minimaal 1 wedstrijd hebt meegedaan. 

4.    Het overzicht is te zien op de website van HAC63. 

5.    De winnaar is degene met de meeste punten. 

Van de VB technische  wedstrijden zijn de data nog niet bekend. 

*  zijn de technische wedstrijden met ook loop onderdelen. 

 
Punten overzicht Deelnemers 
 

   
Totaal 

score 
 Nieuwe punten:  

     
Runnersworld 

Bentincksparkrun 
Coopertest 

       

1 Marije Arkes 1   1 

2 Mariska Boeijen, van 2  1 1 

3 Tigo Boertien 1   1 

4 Joris Bousema 0    

5 Juliëtte Brouwershaven, van 1  1  

6 Steve Dekker 1  1  

7 Haron Dekker 0    

8 Richard Holten, van 1   1 

9 Ingrid Holten, van 1   1 

10 Bram Kikkert 1   1 

11 Berry Klomp 2  1 1 

12 Raimond Kreeft 1   1 

13 Jetty Kuipers 1   1 

14 Peter Jacob Nijmeijer 1  1  

15 Berend Jan Nijmeijer 1  1  

16 Lisa Pekel 0    

17 Sharon Putten, van 0    

18 Erik Rompcik 1   1 

19 Rida Sabu 1   1 

20 Jorian Seubers 2  1 1 

21 Nicol Siebelink 2  1 1 

22 Rene Uunk 1   1 

23 Rik Selier 1   1 

24 Jorike Wienholts     

 

 

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). 
 
*COVID-19: vanwege het Coronavirus zijn er vele outdoor wedstrijden komen te vervallen. Wat voor invloed dit 
gaat hebben op deze competitie is nog onduidelijk. We gaan zoeken naar een passende invulling. Rond 
september ’20 hopen we hierover meer duidelijkheid te kunnen geven. 
 
De winnaar is de JEUGD ATLEET die in het jaar 2020 de meeste PR punten haalt. (*zie COVID-19) 
 

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.  

mailto:sander.baas@home.nl
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 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) 
 
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 
Clubrecords krijg je dit jaar geen punten voor. 

 
  

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 Afgelast 

Outdoor Assen Meerkamp Technisch Opening technische wedstrijd Afgelast 

Outdoor Emmen Meerkamp Atletic Champs 
Medaillewed 1e 
Groningen/Drenthe Afgelast 

Outdoor Stadskanaal Meerkamp Atletic Champs 
Medaillewed 2e 
Groningen/Drenthe Afgelast 

Outdoor Hengelo Loop Loop ET Kidsrun – FBK Games Hengelo1 Afgelast 

Outdoor Stadskanaal Meerkamp Technisch Nelli Cooman Games Afgelast 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Technisch Onderlinge HAC '63 Afgelast 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Technisch NN Kampioenschap Pupillen Afgelast 

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: 

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

 

0
8

-0
2

-2
0

2
0

 

0
7

-0
3

-2
0

2
0

 

          To
ta

al
 

Daphne Veuger  A1 1 1+3 1+2 1+1 1+1 1+1           14 

Wes Jones A2 1+2 1 1+1 1+2 1 1+1           12 

Niels Eefting A1 1+1 1+3   1   1+2           10 

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

Tijn Kohl A1   1+1   1+1 1+1 1+3           9 

Ben Doldersum A1   2 1+2 1 1 1+1           9 

Lucas Martens A1   2     1+3 1           7 

Britt Vredeveld A2   1 1+1   1 1+1           6 

Sabine Zuidema  A2 2 1       1+2           6 

Timo van Hautum A1     2 1+1 1             5 

Naomi Hoorn A1 1 1+1                   3 

Rion Norde A1   2                   2 

Yannick Oostindiën A1   2                   2 

Amalia Yusif A2   2                   2 

                            

 

Mini – B – C pupillen 
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u

p
il 
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1
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9

 

3
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1
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3
0
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0
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9

 

0
8

-0
2

-2
0

2
0

 

0
7

-0
3

-2
0

2
0

 

0
8

-0
3

-2
0

2
0

 

          Totaal 

Jurgen Eefting  B 1+1 1+2 1+1   1+2             10 

Lieke Vredeveld Mini   2 1+1 1+2 1+1 1+1           10 

Vera Schepers B   2                   2 

Jorrit Norde Mini   2                   2 

                            

 

Angela Veuger 
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Solorace 
 
Soloreizen zijn (ondertussen misschien waren) erg hot. 
Alleen op reis naar minder toeristische oorden. Maar de 
wereld staat op zijn kop. Er gebeuren dingen die we niet 
voor mogelijk hadden gehouden. Vliegtuigen die weken 
lang geparkeerd staan op Schiphol. Grote vliegtuigen die 
zonder passagiers naar Azië vliegen om daar mondkapjes 
op te halen. Maar ook dicht bij huis. Prachtige lentedagen 
met dichte terrassen, een met zonovergoten Koningsdag 
zonder vrijmarkten en festivals, een afgelaste marathon 
Rotterdam en een bijna failliete gemeente Hoogeveen 
omdat er geen inkomsten zijn van de Cascaderun. 
 
Sinds half maart wordt heel Nederland opgeroepen om 
zoveel mogelijk thuis te blijven, er werd en wordt massaal 
gehoor aan gegeven. Het is rustig op de snelwegen, de 
treinstations zijn uitgestorven, bij de meeste winkels 
wordt de in- en uitstroom secuur in de gaten gehouden 
zodat er niet teveel mensen binnen komen. Er staan lange 
wachtrijen voor milieustraten en bouwmarkten en 
sportclubs en andere samenkomst plaatsen zijn dicht en 
grote evenementen worden afgelast. 
 
De atletiekbaan is ook dicht en dus hebben jullie al een 
tijdje niet meer in groepsverband kunnen trainen. Ik volg 
een aantal HAC’ers op Strava en daar heb ik zo hier en 
daar wat leden samen zien trainen (Foei!). Voor andere 
disciplines dan hardlopen binnen de atletiek wordt alleen 
thuis trainen wat lastig maar voor het hardlopen is het 
goed te doen. Dat gaat ongeveer als volgt: Je gaat naar je 
kledingkast, trekt hardloopkleding aan, zoekt je schoenen, 
gauw langs de kraan voor een slokje water, gaat naar 
buiten en start je training. Easy Peasy.   
 
Alle vormen van trainen zijn te doen; duurloop, interval, 
fartlek wat je maar wilt. Ik had goede plannen. Ik werkte 
vanuit huis, ik zou een uur lunch pauze nemen waarin ik 
45 min zou gaan hardlopen en dat dan tenminste 3 keer 
per week in verschillende type trainingen. Deze plannen 
zijn nog steeds heel goed, ik heb ze alleen nog nooit 
uitgevoerd. Het thuis aan de tafel werken gaat eigenlijk 
best goed en voor je het weet is het 12 uur. Om 13.00 
staat er een call gepland (of het regent), dan is het lastig 
om nog te gaan; omkleden, lopen, uitzweten en eten, en 
dat dan binnen uur. Tussen de middag mislukt dus vaak. 
 
 

 

 

 

 

 
 
Dan zou het na het werk kunnen, ik begin redelijk op tijd 
wat betekent dat (zonder reistijd) de werkdag er ook 
vroeg op zit. Mooi moment om te gaan lopen. Zij het niet 
dat ik regelmatig met teamgenoten uit mijn waterpolo 
team een YouTube homeworkout doe. Allemaal achter 
ons eigen scherm en dan samen oefeningen doen. Heel 
leuk, maar geen hardlopen. Verder waren (en zijn) er ook 
veel klussen in en om het huis te doen wat het hardlopen 
niet bevordert.  
 
Het zijn eigenlijk allemaal slechte smoezen om niet te 
gaan, als je wilt dan kun je. Echter werkt het bij mij zo dat 
ik graag ergens naar toe train; ik noem de Cascaderun. 
Daar doe ik weken van te voren mijn best voor zodat ik 
een mooie tijd kan neerzetten. Maar door Corona gaan 
alle evenementen niet door en dat blijkt niet bevorderlijk 
voor de motivatie. Iets waar ik nu over zit te denken zijn 
virtual runs. Ik heb het er ooit eerder over gehad (kon 
niet meer terugvinden wanneer) maar in zo’n run kan 
iedereen van zijn of haar locatie deelnemen aan een 
evenement. Dus geen soloreis maar een solorace. De 
medaille wordt later toegestuurd. Dat het kan en dat het 
succesvol kan zijn blijkt. Zo heeft Mike Foppen onlangs 
een (officieus) Nederlands Record gelopen op de 5 km 
(van 13:41) tijdens de CoronaSolo5k run. 16 mei is er een 
10km van dezelfde organisatie. Voor de liefhebber is dat 
misschien leuk om eens naar te kijken 
www.coronasolo5k.com.  
 
Goede en leuke initiatieven. En ik zag voor mezelf al een 
soort Cascaderun2.0 voor me, waarvoor je 8km moet 
rennen waarvan tenminste 1km langs water is (dat moet 
dan de cascade voorstellen…). Geen idee hoe het verder 
werkt. Maar het leek mij wel leuk. Dus mocht de 
organisatie dit lezen; ideetje? 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.coronasolo5k.com/
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Ik stuur een mail naar Kalliopi, Dimitri, Elena, Nikos en 

Dimitri – met wie ik allemaal contact heb gehad over 

de hotelreservering. Ik krijg een hartstochtelijk bericht 

terug. Dat ze zo hoopten dat we wél zouden komen. 

Heel Griekenland is zwaar afhankelijk van toerisme. En 

ze zien de bui wel hangen voor de zomer, maar zagen 

ons bezoek nog als lichtpuntje. Ik krijg er buikpijn van 

en beloof hen om het nog een keer met de groep te 

bespreken.  

 

Verdikke. Konden we een tijdje geleden nog wandelen 

op de maan, nu kunnen we niet eens ‘wandelen’ in 

Athene. Maar er zijn zoveel slimme mensen. Er is vást 

tegen die tijd iets ingenieus bedacht met plexiglazen 

schermen in het vliegtuig en mondkapjes waar je mee 

kan hardlopen? Een vaccin of medicijn…  Natuurlijk 

hoop ik dat in eerste plaats voor iedereen die het 

vanwege de gezondheid nodig is.  

 

Het enige wat wij ondertussen hoeven te doen is 

hardlopen als het buiten rustig is, groepen te 

vermijden en gezond te blijven. Zodat andere mensen 

hun werk kunnen doen. Wat hoop ik dat het de 

slimmeriken lukt iets te bedenken. Zal ik de 

groepsreservering optioneel toch maar maken onder 

voorbehoud van overmacht? Ik wil er nog niet aan om 

op te geven….  Het lijkt me heel naar om met een 

mondkapje hard te lopen maar kom op, we hebben 

nog de hele zomer om daar aan te wennen. 

Rommy    

 

 

 Van Marathon naar Athene 8                

In november zal alles toch wel weer normaal zijn – vroeg 

ik mij een maand geleden af. Inmiddels weten we dat 

‘normaal’ heeft afgedaan en dat we moeten dealen met 

het ‘nieuwe normaal’. Wat dat dan ook is. De anderhalve 

meter economie heeft zijn intrede gedaan. Met 

spannende verhalen dat voor hardlopers een vijf-meter 

afstand misschien nog niet eens genoeg is. Dus hobbelen 

we nog verder dan anders achter elkaar aan. Met z’n 

tweeën. Want dat mag van Rutte. 

 

‘Wat ben je lang weggeweest’, zegt het thuisfront 

zondagmiddag. Waar we normaal tijdens het lopen 

honderduit kletsen, lukt dat met die grote afstand niet. 

Dus staan we bij de auto nog een uurtje bij te praten. Of 

misschien wel anderhalf.  

 

We houden de moed er in. Loopmaatje en ik. We rijden 

niet meer samen, maar komen in twee auto’s naar een 

afgesproken plek. Het is niet meer ‘normaal’ dat we 

lopen. Dat voelen we. We nemen meer tijd om even om 

ons heen te kijken of een foto te schieten. We zijn ons 

zielsbewust van het geluk dat we mógen rennen in dit 

prachtige stuk natuur. Dat we gezond zijn en dat we in 

Nederland niet een totale lock-down hebben. Wel missen 

we de rest van de groep. Het vanzelfsprekende is er af, 

maar dat maakt wel dat we intenser genieten. 

 

In de Marathon-app groep gooi ik een balletje op. Want 

Transavia heeft de vluchten voor het najaar boekbaar 

gemaakt. Ik wil graag overgaan tot actie. Maar er is ook 

twijfel. Kunnen we in november naast elkaar in een 

vliegtuig zitten? Wat denken jullie er van? 

 

Van de reacties raak ik wat van slag. Iedereen twijfelt. En 

dat is ook wel terecht natuurlijk. Er wordt geopperd om 

na te denken over een jaar uitstel. En dat doen we nu. 

Nadenken… 
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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   

    

Informatie 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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