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Redactioneel
Te warm.
Dit weekend is het alweer super warm. In
den lande zijn diverse wedstrijden /
evenementen
afgelast
wegens
de
warmte. Zo ook de MooiRuinenRun. Je
hoopt als organisatie alijd wel op mooi
weer. Dat het ook wel eens te mooi kan
zijn, daar hadden er dan een aantal jaar
geleden geen rekening mee gehouden.
Maar ja, je bent als organisatie wel
verantwoordelijk voor de deelnemers. En
oei, slik……. Hoe vaak zijn we gewoon
een enthousiast stelletje vrijwilligers, die
lokaal iets moois willen neerzetten. Dan
drukt deze verantwoordelijkheid opeens
wel heel erg op je schouders. En er zijn in
het verleden al wel mensen overleden,
door het hardlopen in te grote hitte. Ik
heb nog meer respect voor de
vrijwilligers die voor ons (lokaal) de
wedstrijden organiseren, bemannen etc
etc.
Naast de 10Venenloop, zal Hac ook weer
de Avond 4 Daagse organiseren. En
natuurlijk zijn daar weer een hoop
verkeersregelaars voor nodig!!!! Als
iedere trainingsgroep nu op zijn / haar
trainingsavond dat voor zijn rekening zou
nemen. Dan dragen we dit prachtige
evenement met DE HELE VERENIGING!!!
Een terug kerend item vrijwilligers …….
Ik ga er niet meer over zeggen, maar ook
voor kleine taken kan je bij Hac een
dienst verlenen! Zo zijn er gelukkig weer
een aantal die geslaagd zijn voor de jury
cursus! Gefeliciteerd!
Ik ga voor de vakantie nog 1 Hactueel in
elkaar zetten, dan kom er in augustus
geen Hactueel uit en zal de volgende
begin september weer klaar liggen. Heb
je nog een verslagje , wat foto’s of ander
nieuws ……. Stuur het me op!
Veel leesplezier……………
Manon Vos

Blessure preventie
Interview: Eva Stienstra, Jannes Heinen
& Kristianne Hartman

KOPY insturen voor 25 juni 2019
hactueel@hac63.nl
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Voorwoord
We hebben een mooie sportieve maand achter de rug waarbij wij als vereniging weer op en top
hebben gepresteerd.
Om te beginnen is er de van Eeks Trackmeeting, waar zowel loop als technisch gemixt, een
wedstrijd hadden. De eerste combiwedstrijd op eigen baan met eindelijk weer een Steeplechase.
Vlekkeloos verlopen, nee. Een wedstrijd met veel leerpunten. Maar aan het einde van de wedstrijd
was er vanuit atleten en organisatie slechts 1 boodschap: Dit moeten we vaker doen en het was
leuk! En daar ben ik trots op!
De Junioren/Senioren/Masters hebben de eerste clinic gevolgd. Deze clinic stond in het teken van
Hoogspringen en werd gegeven voor Sierd Wijnalda. 10 Deelnemers hebben met plezier een 2.5 uur
durende bijscholing gevolgd om hun hoogspringtechniek te kunnen verbeteren. Alle deelnemers
hebben persoonlijke handvaten gekregen om de lat een stukje hoger te kunnen leggen. Komend
jaar zullen er meer clinics volgen en dat geldt ook voor alle pupillen. Er zal een speciaal programma
worden
aangeboden
voor
alle
doelgroepen,
wordt
vervolgd!
Nog meer zaken om trots op te zijn: er is zijn clubrecords verbroken: voor Rasmillea Latulola op
kogelslingeren: 26,97m.; Eva Stienstra op: 400m 1:01:50 Senioren Dames, 100m 13:43 MJA, 200m
28:06 MJA. Gefeliciteerd!
Op het gebied van vrijwilligers zijn er nog wel een paar helpende handen gewenst! Als bestuur zijn
we dringend op zoek naar een penningmeester. De penningmeester krijgt de hulp van Alex Bel als
het gaat om de jaarrekening, balans etc. Heb je, of ken je iemand die interesse heeft, geef dit dan
door. Twijfel je of je dit kunt en bezit je nog geen kennis of te weinig kennis, dan bieden we je een
korte cursus aan om dit aan te vullen. Penningmeester is een heel belangrijke positie binnen de
vereniging. Zonder penningmeester kan een vereniging niet bestaan.
Goed om te weten is dat de WOC-T afgelopen maand hun Jury60 cursus heeft afgerond. Deze
cursus kan ook door jou worden gevolgd! Wil je meer weten over de regels van een onderdeel of (af
en
toe)
ondersteunen
tijdens
een
wedstrijd,
dan
nodig
ik
je
graag
uit.
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/wedstrijdorganisator-en-jurylid/juryopleidingen/jurylidalgemeen. Wij vinden het belangrijk dat de kennis binnen onze vereniging op peil blijft, voor zowel
atleet als ouder/verzorger. Heb je al een Jury60 cursus gehad, maar wil je een update? Meld je dan
even bij woctechnisch@hac63.nl.
Ook goed nieuws is dat de clubkleding is besteld. We hopen zo snel mogelijk iedereen te informeren
over de stand van zaken. Je kan vragen of bestellingen melden bij clubkleding@hac63.nl. Verder op
in deze Hactueel staat meer informatie over de laatste stand van zaken.
De komende maand zijn er weer leuke wedstrijden te bezoeken voor zowel loop als baan. Kijk
hiervoor op de wedstrijdkalender in deze uitgave of op www.loopjeloopje.nl en www.atletiek.nu en
schrijf je snel in!
Vanuit het bestuur spelen er ook nog een aantal zaken, waarover de volgende editie meer.
Ik wens jullie veel leesplezier!
Erik Reumer
voorzitter@hac63.nl

Leden mutaties
Er zijn 3 nieuwe leden bijgekomen in mei.
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
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Clubkleding
Ik ben Silvia Reumer (moeder Lorens JPA2) en heb de taak van de voorzitter Erik overgenomen om
mij te ontfermen over de clubkleding, trainingskleding en accessoires binnen onze vereniging. Het
is mij gelukt om samen met Renate Hofstee aan mijn zijde te krijgen voor het meedenken in de
nodige processen om te komen tot besluiten en keuzes.
In februari (11,12 en 14e) jl. zijn er pasavonden georganiseerd voor het passen van ons clubtenue.
Het was een enorme drukte en best wel wat chaotisch. Toch waren de mensen die kleding pasten
erg enthousiast over de kleding van Craft sportswear.
Wat heeft het gemaakt dat het allemaal zo lang duurt? Tja, dat is een goede vraag. Er waren te
weinig bestellingen waardoor wij niet aan de juiste aantallen kwamen. Is er echt zo weinig behoefte
aan clubkleding vraag ik mij dan zo af? Wellicht ben ik naïef, maar trek toch de stoute schoenen aan
om dit verder uit te werken, aangezien er altijd meerdere factoren hierop invloed kunnen hebben.
Er ware nog mensen die niet op de pasavonden konden en toch wilden bestellen, of ze waren niet
op de hoogte en/of zijn door eigen ouders of sponsoren al in kleding gezet. Al met al het regelen van
een 2e pasavond na vele contacten en wachten op pas sets van Craft is het uit eindelijk niet gelukt.
Hiervan is via het bestuur een @mail naar alle leden gestuurd dat we met Craft niet verder gingen.
We stonden voor een enorme uitdaging. Er zijn gesprekken geweest met verschillende leveranciers
en distribiteurs. Mogelijkheden en tekortkomingen zijn besproken. Dit heeft er toe geleid dat we uit
eindelijk toch via Craft Sportswear onze bovenkleding hebben kunnen bestellen zonder een extra
pasavond dan wel. Maar onze onderkleding gaven een andere extra uitdaging. De tight shorts en
hotpants bleken teveel door te schijnen aangezien we te maken hebben met sublimatiekleding
(custom made geprinte kleding). Het doorschijnen van de broeken waren voor ons onacceptabel.
De onderkleding short tight en hotpants zullen dan nu van het merk Erima komen. Het is een cobalt
blauwe broek met een kleine witte bies aan de zijkant. (zie afbeelding). Gezien de stretch en
overeenkomende pasvorm nemen wij het risico de gepaste maten van februari over te nemen.
Mocht straks toch blijken dat de broekjes niet juist zitten kunnen deze omgeruild worden voor een
andere maatvoering. Het is tegen onze wens in, maar niet anders dan dat onze clubkleding vanaf
deze zomer uit twee merken zal gaan bestaan. Bovenkleding van Craft sportswear en onderkleding
Erima.
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Er is al een inventarisatie geweest voor Hoody's en trainingspakken,
waarvoor het de bedoeling is in juni/juli '19 3 pasavonden te
organiseren. Zodra hierover meer bekend is zal er een uitnodiging
rond gaan. Mocht je het leuk vinden om ons hierin te ondersteunen
op de pasavonden, stuur mij dan even een berichtje.
Naast het clubtenue zijn we ook bezig met het kijken naar
mogelijkheden om clubtenue en andere kleding behoeften en
accessoires het gehele jaar door laagdrempelig aan te bieden voor
aantrekkelijke prijzen. Hiervoor zijn ideeën over een webshop die
via onze eigen website beschikbaar gesteld zou kunnen worden.
Sponsoring:
Heb je een eigen bedrijf en of zit je kind waarvan ouder een eigen
bedrijf heeft bij ons op de vereniging of werkt bij een bedrijf die
open staat voor sponsoring en onze vereniging een warm hart toe
draagt om al onze leden in jouw bedrijfslogo of bedrijven logo's te
presenteren?
Mochten er sponsoren zijn en onze kleding en accessoires willen sponsoren, kunnen ze hierover
altijd contact opnemen met het bestuur info@hac63.nl (bij het ontbreken aan een
sponsorcommissie). Zo helpen we de club aan een extra zakcentje en kunnen wij jou als bedrijf en
leden mooi op de kaart zetten.
Mochten er vragen zijn rondom kleding van onze vereniging neem dan gerust contact met mij
(Silvia) en of Renate Hofstee op. Spreek ons aan op de baan of stuur een @mail naar
clubkleding@hac63.nl

Sportieve groet, Silvia Reumer
Clubkleding HAC'63 ; clubkleding@hac63.nl
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Oproep Sponsor clubkleding gezocht:
Kinderen, mensen in gezondheid en beweging. Als vereniging wensen wij
voor ieder atleet betaalbare clubkleding. Ben jij een ondernemer die de
atletieksport HAC’63 een warm hart toedraagt? Voor onze nieuwe
clubkleding die via Craft sportswear worden aangeschaft zijn wij opzoek
naar sponsoren voor de trainingspakken en hoody’s. Wat bieden wij: uw logo
op het kledingstuk, waarbij u zichtbaarheid bij trainingen en regionale wedstrijden.
Daarnaast media aandacht, waarbij u mag denken aan onze nieuwsbrief en plaatsing op
Facebook. Hierin mag u uw eigen bedrijf presentatie tekst aanleveren mocht dit wenselijk zijn.
Contact: jeugd@hac63.nl of bel Erik Reumer 06-53441667

Kledingvoorschriften AtletiekUnie bij (competitie)wedstrijden
Er zijn binnen de vereniging best veel vragen over de kledingvoorschriften bij officiële wedstrijden.
Vanuit het wedstrijdreglement van de AtletiekUnie is de onderstaande tekst afkomstig:
“Bij alle competitiewedstrijden (inclusief de NK teams) moeten atleten gekleed zijn in het bij de
Atletiekunie geregistreerde verenigingstenue (club-kleding). Onder verenigingstenue wordt
verstaan: kleding in de kleuren, zoals die bij de Atletiekunie staat geregistreerd, dat wil zeggen
inclusief balken, biesjes e.d., al dan niet met embleem, vignet of dergelijke en de eventuele letters
op het shirt, aanduidend de naam van de vereniging en/of sponsor. Het verenigingstenue dient als
herkenning voor andere atleten, jury en publiek.
De wedstrijdleider of scheidsrechter kan een atleet aanwijzingen geven met betrekking tot (het
dragen van) de wedstrijdkleding. Als de atleet geen gevolg geeft aan deze aanwijzingen, kan hij
worden gewaarschuwd of gediskwalificeerd. Het ontbreken van bijvoorbeeld een band of bies hoeft
de herkenbaarheid niet te beïnvloeden. De wedstrijdleider of scheidsrechter zal slechts dan tot
waarschuwing of diskwalificatie kunnen overgaan als aan de eis van herkenbaarheid niet is
voldaan.”
Bron: Wedstrijdreglement 2018-2019 januari 2018 artikel 143 “kleding, schoenen en startnummers”
Voor pupillen geldt een minder strenge norm. Echter willen wij vanuit HAC’63 wel graag dat de
pupillen in clubkleding aan een wedstrijd deelnemen. Ook hier geldt dat de herkenbaarheid van een
vereniging belangrijk is.
Er is een pasavond geweest in februari jl. Daaruit is gebleken dat we nog niet aan de
bestelhoeveelheden kunnen voldoen. Er zal op korte termijn een nieuwe pasavond worden
georganiseerd. Mocht je dus nog geen wedstrijd club tenue hebben, dan kunnen deze nog steeds
besteld worden. Hiervoor krijgt u nog een uitnodiging via Info=hac63.nl@sportlinkservices.com,
check anders uw SPAM mailbox.
Heb je als atleet (geen) clubkleding, en heb je hierover vragen? Neem dan even contact op met
Silvia (moeder van Lorens). Silvia is bereikbaar via clubkleding@hac63.nl .
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VACATURE BESTUURSLID
HAC’63 is op zoek naar bestuursleden. Het bestuur van HAC’63 is onderverdeeld in een dagelijks
bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, en aanvullende (algemeen)
bestuursleden. Het liefst heeft de club een zevenkoppig bestuur maar streeft minimaal naar een
vijfkoppig bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit vier personen en om die reden is het
noodzakelijk dat het bestuur word versterkt.
Functieomschrijving
• Als bestuurslid ben je (mede)verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging.
• Je hebt invloed op zaken die binnen de vereniging spelen
• Je krijgt een eigen portefeuille met commissies waar je als contactpersoon voor dient
Wij vragen dat je
• 1 x per maand beschikbaar bent voor een bestuursvergadering
• Enthousiast bent om de club te leiden
Wij bieden
• De kans om bestuurderservaring op te doen
• De kans invloed te hebben in een leuke en dynamische vereniging
Reageren op de vacature kan via: info@hac63.nl

VACATURE PENNINGMEESTER
HAC’63 is op zoek een penningmeester. De penningmeester is een belangrijk persoon binnen de
vereniging. Als penningmeester onderhoudt je contacten met debiteuren, crediteuren, leden en
de gemeente Hoogeveen.
Functieomschrijving
 Je bent actief lid van het bestuur en beheert daarnaast de gelstromen binnen de vereniging
 Je bent verantwoordelijk voor de financiële boekhouding van de vereniging via een
professioneel boekhoudprogramma
 Je bent verantwoordelijk voor incasso’s, credits en debets naar en van de vereniging,
baanhuur, contacten met leden en sponsoren over betalingen en het opmaken van de
jaarrekening
 Je werkt nauw samen met de ledenadministratie
Wij vragen van je
 Kennis van boekhouden en zakelijk bankverkeer
 Active rol in het dagelijkse bestuur van de vereniging
 Nauwkeurigheid en verantwoordelijkheidsgevoel
Wijbieden
 Een interessante en betaalde functie in een sportieve omgeving
 De kans om invloed te hebben op het dagelijks bestuur.

Reageren op de vacature kan via: info@hac63.nl
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VACATURE LID SPONSORCOMMISSIE
HAC’63 is op zoek naar leden voor de Sponsorcommissie. De sponsorcommissie is een
belangrijk orgaan binnen de vereniging. De sponsorcommissie onderhoud contact met het
bestaande sponsorbestand en kijken naar mogelijkheden om het sponsorbestand uit te breiden.
Functieomschrijving
• Je onderhoud contact met de diverse sponsoren binnen de vereniging
• Kijkt naar mogelijkheden om het sponsorbestand uit te breiden
• Kijkt naar mogelijkheden om sponsoren te betrekken bij de vereniging
Wij vragen dat je
• het sponsorbestand goed onderhoud
• Enthousiast bent om de club te vertegenwoordigen richting sponsoren
Wij bieden
• 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
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Loopjes juni - juli

(www.hardloopkalender.nl )

Telt mee voor Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie
Telt mee voor Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie

Juni
Zat

1

1e Hoeve aan den weg Oude
Willem 2019

Zon

2

Mooi Ruinen Run

Ruinen

5 – 10 km

Woe

5

Speeltuinloop Hollandscheveld

Hollandscheveld

5 km

Zat

8

10Venenloop

Tiendeveen

5 – 10 – 21.1 km.

Maan

10

De Kolonieloop

Frederiksoord

5 – 10 km.

Maan

10

Loop Rondje Koekange

Koekange

5 – 10 km.

Vrij

14

StoneCityRun

Steenwijk

5 – 10 km.

Zat

15

Obstakelslag 2019

Slagharen

5 – 8 km.

Woe

19

Munnikenslagloop

Staphorst

5 – 10 km.

Zat

22

RUNFORESTRUN Gees-Meppen

Meppen

9 – 10EM – 21.1 – 37 km.

Zat

22

TTrun

Assen

4.4 – 8.8 – 13.2 km.

Oude Willem (gem.
3 – 6 – 8 – 10.3 – 10EM – 20.6 km
Westerveld)

Juli
Dins

2

1e Brinkloop Diever

Diever

2.5 – 5 – 10 km

Woe

3

Mijnfysio Klepperstadloop

Harderberg

5 – 10 km

Vrij

5

Ladies Night Run Emmen

Emmen

5 km

Dins

9

2e Brinkloop Diever

Diever

2.5 – 5 – 10 km

Zat

13

Halve Marathon Bovensmilde

Bovensmilde

6 – 10 – 21.1 km

e

Dins

16

3 Brinkloop Diever

Diever

2.5 – 5 – 10 km

Zat

20

Midzomeravondmarathon Diever

Diever

10 – 20 – 30 – 42km

Zon

21

Oostermoerrun

Gieten

5 km – 10 EM

Dins

23

4e Brinkloop Diever

Diever

2.5 – 5 – 10 km

e

Zat

27

2 Hoeve aan den weg Oude
Willem 2019

Oude Willem (gem.
3 – 6 – 8 – 10.3 – 10EM – 20.6 km
Westerveld)

Zon

28

Twee Verenloop

Zwolle

21.1 km

Dins

30

5e Brinkloop Diever

Diever

2.5 – 5 – 10 km

Wedstrijden 2019
13 januari
12 maart
2 april
10 mei

Hac63 - Hoogeveen:

Runnersworld Bentincksparkrun
La Brochette Coopertest
Primera De Haan Run
Autoschadebedrijf Van Eeks Trackmeeting

29 mei
8 juni
28 september
10 oktober

Simone FM Estafetteloop
10venenloop
Clubkampioenschappen
La Brochette coopertest
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Tussenstand HypotheekCentrum Hoogeveen Competitie 2019:

Heren Senioren:
1. Maarten van Dijk
2. Harm Jan Martens
3. Jeroen Thalen
4. Erik Leusink
5. Robin Vos

Dames Senioren:
195
130
110
100
80

(4)
(3)
(3)
(2)
(2)

Heren 40+
1. Jeroen Corba
2. Bert Karssies
3. Gerko de Roo
4. Henry Rutgers
Aard van der Vinne

190
190
110
100
90

(4)
(4)
(3)
(2)
(2)

300
220
210
125
75

(6
(6)
(5)
(3)
(2)

290
285
225
200
150

(6)
(6)
(6)
(5)
(4)

Dames 40+
180
135
130
100
100

(4)
(3)
(3)
(2)
(2)

Heren 50+
1. Jannes Dolfing
2. Simon Hooijer
3. Jan ten Cate
4. Harry Prins
5. Rolf de Gier

1. Sabine Nijstad
Laura Prins
3. Manon Jansma
4. Tamara de Vries
5. Marjolijn Lok

1. Ine Strijker
2. Manon Vos
3. Cathy van Es
4. Heidy Snijders
5. Judith Baas

Dames 50+
250
225
115
105
85

(5)
(5)
(3)
(2)
(2)

245
180
160
128
120

(5)
(4)
(4)
(4)
(3)

1. Anja Bennink
2. Truus Luten
3. Marian Booijink
4. Jacqueline ten Brummelhuis
5. Jozina Ernst

Heren 60+
1. Tom Nieuwenstein
2. Arie Prins
3. Lukas Hulzentop
4. Henk Daling
5. Jan Lip

Jeroen-Pieter van der Vliet competitie@hac63.nl
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Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie

2019
Januari
1
13 januari
2
3
Februari
4
Maart
5
12 maart
April
6
2 april
Mei
7
10 mei
Juni
8
5 juni
9
juni
Juli
10 13 juli
Augustus
11 21 aug.
September
12 14 sept.
13 28 sept.
Oktober
14 6 oktober
15 10 oktober
16 oktober
November
17 nov.
18 9 nov.
December
19 Dec
20 Dec
21 Dec



C/D junioren

A/B junioren

Runnersworld Bentincksparkrun
2500m

Runnersworld Bentincksparkrun
5000m
Breda
Kerkrade

NK Cross

NK Cross

La Brochette Coopertest

La Brochette Coopertest
Primera 4 mijl Run

Trackmeeting HAC`63. 800 of 1000

Trackmeeting HAC`63. 3 of 5 Km

Speeltuinloop Hollandscheveld 2km
Baanloop Ommen 100 en 200 m

Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km
Baanloop Ommen 1500 m

Singelloop Hollandscheveld 2,5 km

Singelloop Hollandscheveld 5 km

Alkeloop Alteveer

Alkeloop Alteveer

Clubkampioenschappen 800m

Klenckeloop Oosterhesselen 5 km
Clubkampioenschappen 3km

Bikkelloop Zuidwolde 2 km
La Brochette Coopertest
Oldemeijercross

Bikkelloop Zuidwolde 5 km
La Brochette Coopertest
Oldemeijercross

Schoonhovencross 3,2 km

Tilburg
Schoonhovencross 3,2 km

Lageveldcross Wierden
NNK Appelscha

Lageveldcross Wierden
NNK Appelscha
Soest

Bij de in rood aangegeven wedstrijden zijn extra punten te verdienen !
Hier is het 75 / 70 / 65 / 60 / 55 / 50 / 49 / 48 enz…

Jan ten Cate
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Tussenstand Schoonmaakbedrijf
Jaap Prent Junioren Competitie 2019
C/D Junioren:
1e wedstrijd : Benticksparkrun 2500 M.
2e wedstrijd: La Brochette Coopertest (12-03-2019)
3e wedstrijd: Trackmeeting Hac ’63 (10-05-2019)

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

Jongens:
Naam:
Tim van Es
Ruben Eefting
Wouter de Roo
Reinout Venema
Meisjes:
Naam:
Milou Karssies
Mariëlle Lensen
Tess Kuhnen
Lisanne Venema
Kate de Jonge

1e wed
50
40
30

1e wed
50
45
40
-

2e wed
50
40
45
35

3e wed
45 +70
45 +65
50 +75
-

Totaal:
215
190
170
65

2e wed
50
40
45
35
30

3e wed
45 +70
50 +75
40 +65
-

Totaal:
215
210
150
75
30

A/B Junioren:
1e wedstrijd: Benticksparkrun 5000 M.
2e wedstrijd: Kerkrade (Cross)
3e wedstrijd: La Brochette Coopertest(12-03-2019)
4e wedstrijd: Primera de Haan 4 mijl run
5e wedstrijd: Trackmeeting Hac ’63 (10-05-2019)

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

Jongens:

Nick Kerkhof
Wibert Knol
Marnix prins
Reinier de Boer

1e wed
50
45
-

2e wed
50
45
-

3e wed
50
45
40
-

4e wed
45 +70
50 +75
-

5e wed
50 +75
40 +65
35 +60
45 +70

Totaal:
390
365
135
115

1e Wed
50
-

2e wed
-

3e wed
50
45

4e wed
50 +75
-

5e wed
-

Totaal:
225
45

Meisjes:
Joyce Kats
Hanne Been
Miranda Karsies
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Hactueel juni 2019

Reglementen Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 2019
• De competitie wordt per kalender jaar gehouden en omvat voor de C/D junioren 14/15 en voor de A/B
junioren 20/21 wedstrijden over diverse afstanden. Hierbij wordt voor een combinatie gekozen van
baannummers, variërend van sprint tot 5 km, wegwedstrijden tot maximaal 5 mijl en cross wedstrijden van
maximaal 7,5 km. Tijdens het seizoen kan er een wedstrijd komen te vervallen door diverse redenen, maar
kunnen er ook 1 of 2 baanwedstrijden aan toegevoegd worden, omdat niet altijd wanneer het
wedstrijdschema word gemaakt alle wedstrijden en afstanden al bekend zijn.
• De competitie is alleen toegankelijk voor leden van de club
• De competitie is alleen voor junioren
• De leeftijd bij deelname aan de eerste wedstrijd van de competitie is bepalend voor de categorie waarin men
dat gehele jaar meedoet. • Sommige wedstrijden vallen qua leeftijd niet samen met C/D en A/B junioren en hier
word dan de leeftijd die bij de desbetreffende wedstrijd word gehanteerd geldend. Loop je toch een langere
afstand dan die bij je leeftijd hoort kunnen er geen punten worden verdiend.
• In wedstrijden met open deelname wordt het klassement voor de competitie opgemaakt door niet leden uit
de uitslag te schrappen.
• Het klassement wordt opgemaakt met een punten systeem. De winnaar van een wedstrijd krijgt 50 punten,
de nummer twee 45, de nummer drie 40, de nummer vier 35,de nummer vijf 30, de nummer zes 25 en
vervolgens iedere plaats 1 punt minder dan de vorige. Bij de in rood aangegeven wedstrijden zijn extra
punten te verdienen hier is het 75/70/65/60/55/50/49/48 enz… Loop je voldoende wedstrijden in het nationaal
loopcircuit mee, krijg je buiten te verdienen punten een bonus van 50 punten
•De C/D junioren moeten aan minimaal 8 wedstrijden meedoen om mee te tellen, maar de beste 10 resultaten
tellen mee voor de eindstand.
•De A/B junioren moeten aan minimaal 10 wedstrijden meedoen om mee te tellen, maar de beste 12 resultaten
tellen mee voor de eindstand.
• Vervalt er een wedstrijd om wat voor reden ook, dan word het aantal tellende wedstrijden hiermee
verminderd.

▪ Bij gelijke eindstand wordt gekeken naar het totaal aantal gelopen wedstrijden door de atleten.
Wie de meeste heeft meegedaan wint. Dit om vaak meedoen te belonen. Is ook dat gelijk, dan tellen
de onderlinge wedstrijden. Is ook dat gelijk dan is er inderdaad een gelijke eindstand.
• Als een deelnemer in de loop van een jaar lid wordt van de club en hij /zij heeft al eerder wel meegedaan aan
wedstrijden van de competitie, dan worden deze niet met terugwerkende kracht alsnog in de klasseringen
opgenomen.
• Als een lid vergeten wordt in de uitslag en dit wordt bekend in de loop van de competitie, dan wordt het
klassement wel herzien. Deelnemers wordt verzocht te controleren of ze inderdaad in de uitslag zijn
verwerkt.
• Leden die pas op de 3 laatste wedstrijden voor het eerst meedoen worden niet meer opgenomen in het
klassement. Dit om competitievervalsing te voorkomen op een moment dat de beslissingen vallen.
• Voor de meest aansprekende Prestatie(`s), Inzet, Trouw van de atleet of atlete, is nog een mooie extra prijs
te verdienen. (zeg maar de PIT prijs) • Alle prijzen zullen door de sponsor uitgereikt worden tijdens
nieuwjaarsreceptie.
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Reglement
RunnersWorld PR competitie 2018 / 2019

Dit jaar (1 november 2018 t/m 31 oktober 2019) houden we weer een PR competitie.
PR staat voor: Persoonlijke Records.
Elke keer als je met wedstrijden meedoet en je je eigen PR’s verbetert, haal je punten.
De winnaar is de JEUGD ATLEET die in het jaar 2019 de meeste punten haalt.
Categorieën:
 Pupillen mini, C en B: geboortejaar 2010, 2011 en 2012 (j/m)
 Pupillen A: geboortejaar 2008 en 2009 (j/m)
 Junioren D & C: geboortejaar 2005 t/m 2007 (j/m)
Wat kun je winnen?
- Per categorie krijgen de eerste drie een beker.
- De winnaar van alle categorieën bij elkaar wint een paar ALLROUND SPIKES van de
RunnersWorld
Welke wedstrijden tellen mee?
 Voor pupillen: maximaal 16 wedstrijden. Zodra de wedstrijden bekend zijn wordt dit
gecommuniceerd welke wedstrijden dit zijn (de indoor wedstrijden zijn al bekend*);
 Voor junioren D&C: alle wedstrijden
(Let OP: deelname melden bij Hinko, hinko_vdhof@hotmail.com)
Aanmeldingen:
Inschrijven voor de RunnersWorld 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 de betaling gaat via Ideal,
mocht de aanmelding niet lukken kan dat via Silvia Reumer (moeder Lorens) geregeld worden.
Daarbij is naam, geboortedatum, atletieknummer en @mail adres noodzakelijk incl. contante
betaling. Gegevens worden na wedstrijd afronding verwijderd i.v.m. AVG wet.

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 10 wedstrijd deelname punten behalen. Doe je met een 11 de
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.
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Wedstrijden
RunnersWorld PR competitie 2018 / 2019

2019

PR Competitie

Pupillen

Indoor

Stadskanaal

Meerkamp

Indoor
Indoor
Indoor

Drachten
Steenwijk/Tuk
Heerenveen

Meerkamp
Meerkamp
Meerkamp

Soort

Omschrijving
Data
Indoor Stadskanaal incl. 600
Technisch
meter
13-01-2019
12e indoor incl. Estafette
Atletic Champs
team
02-02-2019
Technisch
34e Visser indoor Gala
09-03-2019
Technisch
45e indoor
16-03-2019
Opening technische
Technisch
wedstrijd
07-04-2019
Medaillewed 1e
Atletic Champs
Groningen/Drenthe
20-04-2019
Atletic Champs
1e Team
25-05-2019
Technisch
Onderlinge HAC '63
13-06-2019
Medaillewed 2e
Atletic Champs
Groningen/Drenthe
06-07-2019
Atletic Champs
2e Team
14-09-2019
Technisch + Loop Clubkampioenschappen
28-09-2019
Technisch
Pupillen Pieten parcours
30-11-2019

Outdoor Assen

Meerkamp

Outdoor Emmen
Outdoor Groningen
Outdoor Hoogeveen

Meerkamp
Meerkamp
Meerkamp

Outdoor
Outdoor
Outdoor
Indoor

Assen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen

Meerkamp
Meerkamp
Meerkamp
Meerkamp

*
**

Wedstrijd uitslagen worden bij elkaar opgeteld om te komen tot prijs
Nieuwe seizoen 2019/2020

Inschrijving
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten *
Gesloten
Open
Open
Open
Open
Open **

Afmelden:
We kregen een vraag hoe aftemelden voor een wedstrijd. Dit doe je bij de trainer die mee gaat naar
betreffende wedstrijd, mocht dit niet van toepassing zijn kun je ook een e-mail sturen naar
jeugd@hac63.nl.
Daarnaast staat in atletiek.nl een e-mail adres van de organisatie van de betreffende wedstrijd, hier
stuur je ook een afmelding. Bij het niet starten komt dan DNS te staan. DNS betekent Dit Not Start
wat achter de atleet resultaten komt te staan.
Vriendelijke groet, Silvia Reumer
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Uitslagen
RunnersWorld PR competitie 2018 / 2019

A-pupillen:
Naam pupil

13- 02- 09- 16- 7-4- 20- 25- 03- 06- 14- 28- Tota
01- 02- 03- 03- 2010 04- 05- 06- 07- 09- 09- al
2019 2019 2019 2019 9
2019 2019 2019 2019 2019 2019

Lorens Reumer
1+4 1+1 1+1 1 1+4 1+1
Suzanne Veuger
2 1+2 1+1 1
3 1+2 1+1
Wes Jones
1+1
1+1 1
1
Sebanya Kwakkenbos
1+4
Sabine Zuidema
1+1 1+1
Britt Vredeveld
1+2
Aron Martens
2

17
16
6
5
4
3
2

2

1+1

1+4
1+2
1+3

1+4 1+3
1+4

28-09-2019

14-09-2019

1+2

06-07-2019

1+1 1+3 1+2
1
1+4
1+3 1+4
1+4 1+4
1+2 1+1

03-06-2019

25-05-2019

1
1+3

20-04-2019

1+3
1+3

07-04-2019

09-03-2019

1+2

16-03-2019

02-02-2019

Naam pupil
Daphne Veuger
Naomi Hoorn
Niels Eefting
Jurgen Eefting
Tijn Kohl
Timo van
Hautum
Lieke Vredeveld

13-01-2019

Mini – B – C pupillen

Totaal
20
14
14
13
12
9
5
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Info vanuit WOC-technisch
De HAC’63 onderlinge wedstrijd vindt donderdag 13 juni plaats met 3 technische onderdelen. Alle
HAC’63 atleten mogen hieraan mee doen. Mocht je het leuk vinden om te begeleiden en/of andere
hand en spandiensten te willen doen meld dit dan bij de WOC-technisch.
Algemene informatie:
De jury cursus is inmiddels afgerond en we hebben binnen de vereniging weer enkele
gekwalificeerde vrijwilligers bij. Erik Reumer ging zijn geleerde stof als jury meteen inzetten bij de
wedstrijd Nelli Cooman Games te Stadskanaal.
De eerste track meeting wedstrijd heeft plaats gevonden op 10 mei. Niet alles liep op rolletjes
aangezien de techniek vanuit de software ons in de steek liet bij de 800 meter en startlijsten niet
beschikbaar waren. Over het geheel was het een geslaagd event en zal zeker nogmaals
georganiseerd gaan worden. Deelnemers waren vol lof en gaven aan dit willen wij wel vaker.
De wedstrijd 3 juni is goed gepromoot voor onze pupillen. Een laagdrempelige wedstrijd waar
trainers de groepen kinderen ondersteunen om met een hoge fun factor van sport te genieten.
Wedstrijdgroep voor pupillen:
Sander Baas en Rebecca Leune zijn voor pupillen een wedstrijdgroep opgestart. Iedere vrijdag van
18:00 uur tot 19:30 uur zal deze plaats vinden. Kinderen die actief deelnemen aan wedstrijden
mogen hieraan mee doen. Vindt jou kind het leuk om technische en/of Atletic Champs wedstrijden
mee te doen en worden deze wedstrijden dan ook actief aan deelgenomen (het is niet vrijblijvend!),
ben je van harte welkom en kun je contact opnemen met je trainer. Op specifieke technische
onderdelen wordt er getraind op wedstrijd details.
Organiseren wedstrijd eigen baan HAC’63:
Voor de wedstrijden die op eigen baan HAC’63 zouden we graag willen zien dat ALLE HAC’63 leden
zicht gaan inschrijven. Dit betreft de wedstrijden op 3 juni ’19 onderlinge HAC’63 en 28-9-2019 Club
kampioenschappen.
Speciaal voor de pupillen is er de wedstrijd 14-09-2019 2e Atletic Champs Groningen/Drenthe
(onderdeel van totaal 4 wedstrijden opgesplitst in medaille wedstrijd en Atletic Champs team
wedstrijd) georganiseerd. Schrijf deze data al vast in je agenda!
Bijzonder mooie technische wedstrijd, Nelli Cooman “meer dan een wedstrijd”!
Op 18 mei a.s. was de Nelli Cooman Games te Stadskanaal. Een mooie
technische wedstrijd waar vele diverse atleten uit heel het land en
buitenland op afkomen voor zowel pupillen, junioren, VB atleten. Erik
Reumer mocht na het behalen van zijn jury cursus dit meteen in praktijk
brengen. Het was best intensief en super leerzaam. Erg fijn om op deze wijze
bij een wedstrijd betrokken te zijn, was zijn eerste reactie.
Het was een zonnige mooie dag en vele zijn op de foto gegaan met Nelli
Cooman. Het was een meerkamp met 5 onderdelen met een chronoloog die
een gehele dag in beslag nam. Ruben Eefting D junior kwam onverwachts in
de finale van het verspringen met uit eindelijk een 5e plaats. Daarnaast liep
hij een PR op de 1000m waarmee hij nu 18e op de Nederlandse ranglijst staat
voor D junior en dat is als 1e al een hele knappe en mooie prestatie. Lorens
Reumer (JPA2) lag lange tijd in de wedstrijd op een 1ste plaats met de nodige
PR’s en had het goed naar zijn zin. Ergens iets te ontspannen halverwege de
wedstrijd aangezien hij lekker een Donald Duck aan het lezen was en bijna
zijn onderdeel kogelstoten miste. Al met al super tevreden met wel 4
persoonlijke records waar de 60m sprint en 1000m voor hem wel echt de toppers waren en met een
3e prijs naar huis mocht gaan. Ook Lieke Vredeveld en Jurgen Eefting wisten 3 persoonlijke records
neer te zetten. Wat een snelheid hebben de jongens Eefting, Niels wist als 3e en Jurgen als 5e de
finish te bereiken met echte vette PR’s. Britt Vredeveld wist op Discuswerpen een super mooie PR
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te behalen. Jammer was wel dat de vele behaalde persoonlijke records niet mee tellen voor de PRcompetitie.
Ook was er een racerunner mee; onze eigen Juliette van Brouwershaven en uit kwam op de 100 m
met 22,69 sec. en 200 m 46.48 met op beide onderdelen een vette PR scoorde. Op de 60 meter deed
ze het ook heel goed en 15,56 neerzette wat dicht bij haar PR van 15,44 kwam.

Sprint 40m: Niels Eefting (JPB) 7.16 sec, Jurgen Eefting (JPC) 7.76 sec, Lieke Vredeveld (MPmini)
9.12 sec.
Sprint 60m: Lorens Reumer (JPA2) 9.02 sec, Britt Vredeveld (MPA1) 12.46 sec.
Sprint 80m: Ruben Eefting (Djunior) 12,44 sec
Kogel: Lorens Reumer 6.22 m, Niels Eefting (JPB) 4.06 m, Britt Vredeveld (MPA1) 3.20 m
Balstoten: Jurgen Eefting (JPC) 12,22 m., Lieke Vredeveld (MPmini) 5.16 m.,
Discuswerpen: Danique Vredeveld (Djunior) 5.10 m
Speerwerpen: Danique Vredeveld (Djunior) 10.39 m
Hoogspringen: Lorens Reumer (JPA2) 1.15m, Niels Eefting (JPB) 1.05 m, Jurgen Eefting (JPC) 0,80
m., Britt Vredeveld 0.70 m, Lieke Vredeveld (MPmini) 0.70m
Verspringen: Ruben Eefting (Djunior) 3.93m, Lorens Reumer (JPA2) 3.96m, Niels Eefting 2.99 m,
Jurgen Eefting (JPC) 2.56 m., Britt Vredeveld (MPA1) 1.88 m., Lieke Vredeveld (MPmini) 2.00m.
600 m: Jurgen Eefting (JPC) 2:22.73 min., Lieke Vredeveld (MPmini) 3:05.78 min.
1000m: Ruben Eefting (Djunior) 3:11.83 min., Lorens Reumer (JPA2) 3:57.36 min., Niels Eefting
(JPB) 3:59.81, Britt Vredeveld (MPA1) 4:49.06
Medaille wedstrijden Groningen/Drenthe 2019:
In 2019 wordt er gestart met een gecombineerd wedstrijdaanbod. Waar vorig
jaar nog 3 medaillewedstrijden waren, worden deze in 2 wedstrijden
samengevoegd en komen er 2 volwaardige Athletic Champs wedstrijden bij.
De keuze is gemaakt voor alle wedstrijdorganisaties Groningen en Drenthe.
Voor de Medaillewedstrijden betekent dit dat er niet 4 maar 5 onderdelen per
wedstrijd worden aangeboden. Alle onderdelen zullen 2 keer terug komen met
uitzondering van hoogspringen en de MLA (600m of 1000m). Wil je dus kans
maken op een medialle zal je beide wedstrijden mee moeten doen.
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De Atletics Champs wedstrijden bestaan uit 2 wedstrijden in teamverband. Deze wedstrijden zijn
nog in voorbereiding. Voor meer informatie kun je kijken op de website
Pupillen: https://www.medaillewedstrijden.nl/home-pupillen.html
VB atleten: https://www.medaillewedstrijden.nl/home-vb.html
Pupillenatletiek nieuwe stijl:
Athletics Champs. Sinds enkele jaren wordt vanuit de Atletiekunie gewerkt aan een nieuwe opzet
voor pupillenwedstrijden. Het doel is om de belangstelling voor de pupillenatletiek en de
aantrekkelijkheid van de pupillenatletiek te vergroten. Door deze kwaliteitsimpuls streven we naar
een lager verloop en daarmee naar een toename van het aantal pupillen. Dit project heeft de naam
Athletics Champs meegekregen.
Meer spanning en plezier in teamverband.
De nieuwe opzet van deze pupillenwedstrijden gaat uit van een hogere intensiteit in een veel korter
tijdbestek: veel meer atletiek in maximaal drie uur. Daarbij worden nieuwe en uitdagende
wedstrijdvormen geïntroduceerd en nieuwe materialen gebruikt. Bovendien worden de wedstrijden
in teamverband uitgevoerd, en dat verhoogt de spanning en het gezamenlijke plezier. Ouders die
voorheen lange tijd langs de kant van de baan stonden te wachten, krijgen een actieve rol in de
begeleiding en de jurering bij deze nieuwe wedstrijdvorm.
Atletics Champs is altetiekecht met het doel sneller, hoger en verder. Andere essentiële aspecten
van Atletics Champs zijn:








Atletiekecht
Succesbeleving
Teams
Veelzijdig
Intensief
Laagdrempelig
Opbouw in atletiek onderdelen

Puntentelling is een best bijzondere. Deze staat goed uitgelegd op de website zie link hieronder:
https://www.medaillewedstrijden.nl/puntentelling-pupillen.html
Bron tekst: www.medaillewedstrijden.nl
Silvia Reumer
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Team medaillewedstrijden 25-5-2019 te Groningen:
De Atletic Champs team wedstrijd was een met bijzonder nieuwe onderdelen. Op een speelse en in
teamverband wijze kennis maken met de vele onderdelen en facetten van de atletieksport.

Tijdens de wedstrijd training op vrijdag 24-5-2019 was er al extra aandacht besteed aan polsstok
verspringen en band/discus slingeren.
Daarnaast was ook de 40 en 60m horde een vrij nieuw onderdeel. Naast vele nieuwe onderdelen
ook nog eens in teamverband werken aan je persoonlijke records. A pupillen team (Sabine
Zuidema, Suzanne Veuger en Wes Jones) mochten een 6e plaats noteren en pupillen B team
(Daphne Veuger, Jurgen Eefting, Niels Eefting, Tijn Kohl en Timo van Hautum) mocht zelfs een 2 e
plaats noteren.
De grasmat en de baan waren erg glad wat de nodige uitdaging mocht bieden. Des al niet te min
hadden onze deelnemers hun zelf flink overtroffen met hun prestaties.
Tijdens de training vonden Wes en Suzanne het polsstok verspringen nog behoorlijk eng, maar
tijdens de wedstrijd mochten ze toch nog een leuke afstand noteren. Voor Sabine Zuidema was het
helemaal nieuw aangezien zij niet bij de training aanwezig was.
Voor Jurgen en Niels Eefting waren de onderdelen bandslingeren ook een bijzonder onderdeel. Ook
de horden 40m. waren nieuw voor ze, maar als natuurtalentjes vlogen zo over de obstakels en
zetten strakke tijden neer. Niels Eefting (JPB) wist zelfs 4 persoonlijke records te noteren op
diverse onderdelen.
Duurloop 4 min.: Daphne Veuger (MPB) 750m, Jurgen Eefting (JPC) 950m., Niels Eefting (JPB)
1000m, Tijn Kohl (JPB) 850m, Timo van Hautum (JPB) 825m.
40m sprint: Daphne Veuger (MPB) 7.8sec, Jurgen Eefting (JPC) 7.2 sec, Niels Eefting (JPB) 6.9 sec,
Tijn Kohl (JPB) 7,5 sec, Timo van Hautum (JPB) 7,2 sec.
40m Horde: Daphne Veuger (MPB) 9.0sec, Jurgen Eefting (JPC) 9.0 sec, Niels Eefting (JPB) 7.6 sec,
Tijn Kohl (JPB) 9,9 sec, Timo van Hautum (JPB) 8,3 sec.
Bandslingeren: Daphne Veuger (MPB) 9.50m, Jurgen Eefting (JPC) 10 m, Niels Eefting (JPB)
12.50m, Tijn Kohl (JPB) 10.50m, Timo van Hautum (JPB) 14m.
Duurloop 6 min.: Sabine Zuidema (MPA1) 1175m, Suzanne Veuger (MPA2) 1050m, Wes Jones
(JPA1) 975m
60m Horde: Sabine Zuidema (MPA1) 16.1 sec., Suzanne Veuger (MPA2) 14,8sec, Wes Jones (JPA1)
12,8 sec
Kogel stoten: Sabine Zuidema (MPA1) 520m, Suzanne Veuger (MPA2) 5.10m, Wes Jones (JPA1)
6.30m
Vortex: Sabine Zuidema (MPA1) 13m, Suzanne Veuger (MPA2) 14m, Wes Jones (JPA1) 17m, Daphne
Veuger (MPB) 14m, Jurgen Eefting (JPC) 12m, Niels Eefting (JPB) 12.50m, Tijn Kohl (JPB) 13m.,
Timo van Hautum (JPB) 15m.
Hoogspringen: Sabine Zuidema (MPA1) 0,90m, Suzanne Veuger (MPA2) 0.95m, Wes Jones (JPA1)
0.90m
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Polsstokverspringen: Sabine Zuidema (MPA1) 2.60m, Suzanne Veuger (MPA2) 2.60m, Wes Jones
(JPA1) 2.85m
Hurkhoogspringen: Daphne Veuger (MPB) 0.75m, Jurgen Eefting (JPC) 0.70m sec, Niels Eefting
(JPB) 0.85m, Tijn Kohl (JPB) 0.75m, Timo van Hautum (JPB) 0.90m.

Tekst: Silvia Reumer
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Hierbij de Technische Wedstrijdkalender voor seizoen 2019 (buitenwedstrijden).
Inschrijven kan via www.atletiek.nu.
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Verslag van de wedstrijd van afgelopen zaterdag in Groningen
Hallo iedereen,
Zaterdag 25 mei hebben we een wedstrijd gehad bij Groningen Atletiek. Op de heenweg sputterde
de regen op de voorruit.. Gelukkig was het wel droog bij aankomst en heeft de rest van de dag niet
meer geregend. De wedstrijd zou beginnen om 10:15 maar liep 10 minuten uit. Ik heb een rondje op
de baan ingelopen. Toen kon de estafette beginnen.
Het gras was nat en er waren ook verscheidene glijpartijen. Ons team deed het heel goed en we zijn
zelfs 2e geworden. Nu waren we helemaal warm en gingen we door naar vortex gooien. De
wedstrijd was zo opgezet dat we telkens binnen 20 minuten een onderdeel zo vaak mogelijk
mochten doen. Het waren waarschijnlijk goede omstandigheden want de hele dag regende het
persoonlijke records! Zo ook bij vortex gooien.
Hierna gingen we naar hurk-hoog hier heb ik helaas geen pr gehaald, maar ik vond het wel leuk
want dit is mijn favoriete onderdeel. Nu was band werpen aan de beurt. Rechtdoor gooien is hierbij
lastig, want de begeleiders konden hun kopje koffie niet op de grond zetten of deze werd wel
omgegooid met een band. Ook moesten zij regelmatig de banden ontwijken.
Het 40 meter hordenlopen had ik nog niet in wedstrijd verband gelopen. Een persoonlijk record was
dus binnen. 20 minuten achterelkaar meerder keren dit proberen eiste zijn tol, want er waren
meerdere valpartijen waardoor de EHBO de wedstrijd staakte. Van ons team was gelukkig niemand
gevallen. Na een welverdiende pauze gingen we door met de 40 meter sprint. Na weer wat
opgewarmd te zijn heb ik 2 sessies gedaan. De 1e sessie liep ik precies mijn oude pr en de 2e keer
heb ik deze verbeterd.
De 4 minuten duurloop was het laatste onderdeel van vandaag. Dit was pittig en ik kon de laatste 20
seconden er geen eens meer een sprintje uit halen. Ook hier heb ik mij verbeterd, het was een
gezellige en geslaagde dag. Na de groepsfoto ging iedereen met een goed gevolg naar huis.
Zover ik weet heeft iedereen het beste in zich naar boven gehaald!
Groeten en tot de volgende wedstrijd, Tijn Kohl, Pupil B
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Punten overzicht Deelnemers

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

Marije Arkes
Mariska Boeijen, van
Tigo Boertien
Joris Bousema
Juliëtte Brouwershaven, van
Steve Dekker
Haron Dekker
Richard Holten, van
Ingrid Holten, van
Bram Kikkert
Berry Klomp
Raimond Kreeft
Jetty Kuipers
Peter Jacob Nijmeijer
Berend Jan Nijmeijer
Lisa Pekel
Sharon Putten, van
Erik Rompcik
Rida Sabu
Jorian Seubers
Nicol Siebelink
Rene Uunk
Marcel Veenstra

2
4
3
2
2
3
3
3
2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
2
4
2
4
2
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Clubliefde
Ajax heeft het afgelopen seizoen een fantastisch seizoen
gedraaid. Ze hebben prachtig voetbal laten zien. Het
mooie voetbal is iets waar de neutrale kijker erg graag
naar keek. Het feit dat PSV (te) veel punten heeft laten
liggen in de tweede seizoenshelft maakte dat Ajax hen in
de laatste competitierondes voorbij ging op de ranglijst
van de eredivisie en zich nu kampioen van Nederland mag
noemen. Het is iets waar menig PSV’ er nog chagrijnig van
is. En niet alleen PSV’ ers, ongeveer iedereen die een
andere club dan Ajax als favoriet heeft, had waarschijnlijk
liever gezien dat PSV kampioen werd dan Ajax gewoon
omdat ze het Ajax misgunnen. Vooral de Feyenoorders
die Ajax in de Kuip ook nog eens de beker zagen winnen
waren alles behalve content met het feit dat Ajax het
kampioenschap pakte.
Als we dit fenomeen dichterbij huis bekijken dan kennen
we dit ook. Supporters van vv Hoogeveen, zullen niet zo
gauw staan juichen voor HZVV of voor vv de Weide. Dat
gebeurt ook andersom niet. Laat staan dat ze gaan staan
juichen voor ZZVV, vv Noordscheschut of sv Hodo.
Dit soort gedrag komt allemaal voort uit liefde voor de
club en het gevoel van saamhorigheid binnen de club.
Clubliefde zit vaak dieper dan mensen zelf willen
toegeven, het veld of de accommodatie opstappen na
een lange tijd en even dat gevoel hebben alsof je
thuiskomt, een gezonde prikkel en lichte trots. Bij voetbal
speelt dat heel erg maar in lichte vorm bestaat dat ook
binnen de atletiek. Kijk eens rond binnen onze club;
trainers die al jaren lang iedere week een of meer
trainingen verzorgen, de wandelvierdaagse die ieder jaar
plaats vindt, de vele wedstrijdloopjes die uit naam van
HAC’ 63 worden georganiseerd. Dat gebeurt niet zomaar
dat doen mensen omdat ze trots zijn op de club en zich
daarmee verbonden voelen. Of kijk naar mezelf, ik woon
al ruim 2 jaar niet meer in Hoogeveen, maar ik schrijf nog
altijd iedere maand dit stukje. Dat doe ik niet uit eigen
belang maar toch stiekem een beetje uit het goede gevoel

dat ik ervaar bij het denken aan onze mooie club.
Sinds die twee jaar heb ik ook niet meer op de baan
gelopen. Ik heb er wel aan gedacht maar dan dacht ik
altijd; ‘ ah hier in het Westen is dat vast minder leuk dan
bij mijn eigen cluppie’. Vorige week heb ik die gedachte
eens op de proef gesteld. Er werd een testloop
georganiseerd bij AV Zaanland. Een vereniging op 15 min
fietsen van huis. Ik deed mee aan de 5km op de baan. Ik
was lekker op tijd en zat 20 minuten wat op een bankje te
wachten. In die tijd hebben 5 mensen me aangesproken,
gewoon een gezellig praatje gemaakt. Met dat ik de
laatste ronde in ging, kwam er een snelle jongen (was al
lang gefinisht) voor me lopen om me te hazen. Na de
finish kreeg ik een dikke high five en kwamen de 5
mensen die ik voor tijd had gesproken ook weer even
langs voor een praatje. Hoe gezellig is dat.
Ik heb me nog niet meteen aangemeld maar ik kan me
voorstellen dat ik eens een gewone training ga bijwonen.
AV Zaanland is weliswaar geen directe concurrent voor
HAC’ 63 maar toch is het gek om 2 favoriete atletiek
verenigingen te hebben. Al kun je ook gewoon een goed
gevoel bij een club hebben zonder dat meteen als
clubliefde bestempeld hoeft te worden.
Zo ging dat met Ajax ook. In de Champions League
werden Real Madrid en Juventus uitgeschakeld, gingen ze
op het nippertje ten onder tegen Tottenham Hotspurs
met goed, mooi en verzorgd voetbal. Het plezier straalde
eraf bij die jongens. Met dat spel veroverden ze zelfs
stiekem de harten van menig Feyenoord- en PSV-fan; wel
stiekem want van clubliefde kun je dan in geen geval
spreken.
Zo zal dat met AV Zaanland ook gaan, genieten mag; maar
HAC’ 63 is toch wel de mooiste!
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Oproep:
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

--------------------------------------------------------------------------------------------------Wij hebben een item te koop:
Craft thermo shirt Zwart maat 128/134 €7,50
Voor contact: Erik Reumer (Lorens)
Telefoon nr. 0653441667

--------------------------------------------------------------------------------------------------Wij hebben nog spikes te koop.
Brooks maat 43, bijna niet gebruikt.
Rieta de Boer
0624369231
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Jury cursus WOC-Technisch:
Zo en toen was het zover... Terug in de 'schoolbanken'. We zijn van start gegaan met de jury
cursus!
Wij zijn leden van de WOC-TECHNISCH, Patricia, Franciska, Erik, Marcel en Linda.
De aandacht was nodig... voor een aantal van ons is het lang geleden dat we in de schoolbanken
zaten en het onderwerp behoorlijk nieuw wat uitdaging gaf. Dus goed opletten... en er kwam veel op
ons af.
De cursus wordt ons gegeven door Rolf Huizinga. Een bevlogen man met passie voor de atletiek
sport. Als kleine jongen o.a. een goede sprinter en verspringer, nu voornamelijk op uitnodiging
spreker op vele atletiek wedstrijden. Hij verzorgt de cursussen in regio 21 t/m 24 Noord-Nederland.
Hij is o.a. de organisator van de Nelli Cooman Games te Stadskanaal. De cursus is erg leerzaam!
Er moesten opdrachten gemaakt worden om de theorie eigen te maken en ook in de praktijk hebben
we geoefend met enkele kinderen. Kinderen die bekent zijn met de sport en ook een kind die
helemaal niets van de sport afwist. De kinderen hebben de onderdelen uitgevoerd, waarbij wij als
jury konden zien wat goed en/of fout ging. Vele tips vlogen ons om de oren door Rolf, waar ook de
kinderen meteen mee verder konden.
Na veel leren, luisteren, actief opdrachten maken, praten, lachen en liters koffie, hebben wij de
cursus afgerond en zijn we geslaagd als JURY!

Linda Norde

Blessure preventie
De trainingen op de baan zijn nu wat intensiever en vele wedstrijden vinden nu plaats met vaak nu al
mooi en warm weer. Op de baan heb ik al de nodige blessure verhalen gehoord en bij eigen zoon
een oververhitting meegemaakt. Wat kun je doen met betrekking tot blessure preventie en hoe kun
je oververhitting voorkomen was bij mij de vraag. Op de site van atletiekunie ben ik gaan kijken en
kwam onderstaande nuttige informatie tegen die ik graag met jullie als leden wil delen. Wellicht is
het nieuw, wellicht bekend en helpt het je herinneren of geeft aanvullende informatie om goed voor
je vitale lijf te zorgen.
Blessure preventie
Tien tips om aandoeningen bij warm weer te voorkomen (bron Atletiekunie):
Tien tips om aandoeningen bij warm weer te voorkomen
1. Zweet moet verdampen
Zweet kan makkelijk verdampen als de kleding
gemaakt is van licht, ademend en los geweven
materiaal, lycra bijvoorbeeld. Lycra geeft geen
huidirritatie en zorgt toch voor voldoende
zweetuitdrijving. Maar er zijn ook andere vocht
doorlatende weefsels, zoals coolmax. Wissel
regelmatig van shirt, zodat niet in doorweekte
kleding gesport hoeft te worden. Polsbandjes zijn
handig om de handpalmen droog te houden en met
een hoofdband kun je het zweet uit je ogen houden.
2. Beschermen tegen de zon
Ultraviolette stralen (UV), zowel UV-A als UV-B
kunnen de ogen beschadigen en veroorzaken huidkanker. Een pet houdt het hoofd koel en
beschermt gezicht en nek tegen verbranding. Tegen felle schittering van de zon is een zonnebril of
donkere contactlenzen geen overbodige luxe. Op de langere termijn is dit ook beter voor de ogen.
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De huid kan het best beschermd worden met een zonnebrandcrèmemet een goede
beschermingsfactor (BF) of Sun Protection Factor (SPF).
3. Wat is de WBGT?
De Wet Bulb Globe Temperatur (WBTG) is een maat voor de omgevingsstress en wordt berekend uit
de temperatuur van de lucht, de vochtigheid en de straling van de zon. Veel sportbonden houden de
WBGT aan als richtlijn om te bepalen of wedstrijden door kunnen gaan of afgelast moeten worden
vanwege de verwachte weersomstandigheden. In de regels van de Womens Tennis Association
(WTA) en International Tennis Federation (ITF) staat bijvoorbeeld dat bij een WBGT boven de 28
graden Celsius wedstrijden kunnen worden uitgesteld.
4. Voldoende vocht
Zorg ervoor voldoende te drinken. Bij kortdurende inspanningen, bijvoorbeeld een training van een
uur, is water drinken een goede manier om vochtverlies aan te vullen.
5. Mineralen en koolhydraten aanvullen
Bij langere trainingsperioden en tijdens wedstrijden is het verstandig om niet alleen het vocht, maar
ook de mineralen en koolhydraten aan te vullen. Isotone dranken zijn hiertoe uitstekend geschikt.
Na één à twee uur sporten raken ook de koolhydraatreserves uitgeput. Sportdranken met extra
energie kunnen de sportprestaties verbeteren. Vermijd het drinken van energiedranken
(hypertoon), daar het vochtverlies in het algemeen groter is dan het energieverlies.
6. Géén zouttabletten
Vroeger werden zouttabletten soms aanbevolen op warme, hete wedstrijddagen. Doe dit echter
niet. Hoewel het juist is dat zweet zout bevat, is het gebruiken van zouttabletten vergelijkbaar met
het drinken van zeewater als je dorst hebt. Het verergert het probleem alleen maar. Drink ruim
vocht en vul het verlies van zouten aan met het natuurlijke zout van je voeding.
7. Pauze houden
Tijdens trainingen in de hitte is ruim gebruik van pauzes (dertig minuten spelen, twintig minuten
rust) aan te bevelen. Indien je een wedstrijd moet spelen, zoek dan de schaduw op in de rust of
tijdens de wissel. Koel het gezicht met koud water. Het lichaam koelt ook af van een natte handdoek
in de nek.
8. Gewichtsverlies peilen
Weeg jezelf voor en na de training of wedstrijd. Een gewichtsverlies van slechts drie procent (twee
liter vocht voor iemand van zeventig kilo) zorgt voor een ernstige afname van de prestatie. Vul
vochttekorten binnen 24 uur aan. De tekorten kunnen steeds meer oplopen waardoor bij een
wedstrijd van meerdere dagen, een tennistoernooi bijvoorbeeld, op de derde dag problemen
kunnen ontstaan.
9. Kans op herhaling
Mensen die in het verleden problemen met de warmte hebben gehad, lopen een groter risico op een
herhaling en doen er verstandig aan sporten in de zon tot een minimum te beperken. Kinderen,
ouderen, zieken en minder fitte mensen lopen een groter risico op warmteaandoeningen. Zij kunnen
situaties van extreme en langdurige warmte beter vermijden.
10. De training opbouwen
Acclimatiseren is belangrijk, zeker ook als je afreist naar een gebied met een warmer klimaat. Het
circulatiesysteem kan de lichaamstemperatuur efficiënter regelen als je de lengte van de trainingen
geleidelijk opbouwt. Getrainde sporters zweten bijvoorbeeld meer en sneller bij lagere
temperaturen dan ongetrainde.
Tips voor preventie
Op de site www.voorkomblessures.nl van de Stichting Consument en Veiligheid zijn nuttige tips te
vinden voor het voorkomen van blessures bij diverse sporten.
Blessure opgelopen? Op de website www.sportzorg.nl is nuttige informatie te vinden over wat te
doen als u een blessure hebt opgelopen en daar vragen over hebt. Ook vindt u de juiste weg naar
de beste sportmedische zorg.
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Blessure preventie:
Je weet waarschijnlijk al wel dat lichaamsbeweging goed voor je is. Lichaamsbeweging kan alles
verbeteren, van een beter humeur tot een gezonder leven. Maar het sporten kan ook blessures met
zich vooroorzaken en niets is frustrerender dan niet kunnen sporten door een blessure. Daarom
hebben wij artikelen over veelvoorkomende blessures en wat je kunt doen om deze te verhelpen of
hoe je ze de volgende keer kunt voorkomen. De technische kant van sporten en trainingen is ook
belangrijk. Wat is een goede trainingsopbouw? Wat is de beste looptechniek?
Daarnaast speelt voeding ook een belangrijke rol bij het sporten. Hoe lang van tevoren moet je
eten? Welke stoffen moet je binnenkrijgen en welke juist niet? En hoe werkt de combinatie sporten
en ziektes of aandoeningen?
Er zijn allerlei artikelen over wat je moet doen bij een bepaalde blessure. De artikelen hebben
allemaal dezelfde opbouw; na een korte inleiding over de blessure, wordt beschreven waardoor de
blessure kan ontstaan, hoe de blessure te voorkomen is en wat eraan gedaan kan worden als de
blessure toch ontstaan is.

De Blessure adviseur

Ook weleens last van een pijntje of kwaaltje tijdens het hardlopen? Is het eenmalig of blijft het
terugkomen en weet je niet precies wat het is? Dan hebben we nu een superhandige tool voor je: de
online ‘Blessure Adviseur’!
Het risico op een hardloopblessure ligt bijna drie keer zo hoog als het gemiddelde in de sport.
Als je nu toch een blessure hebt opgelopen, wil je daar natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. De online
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‘Blessure Adviseur’ helpt je daarbij, geeft inzicht in je blessure en laat zien wat je zelf kunt doen om
er zo snel mogelijk vanaf te komen.
Bepaal jouw zelfdiagnose
Door de vragen van de Blessure Adviseur te beantwoorden kom je per vraag dichter tot één of
meerdere zelfdiagnose(s). Vervolgens krijg je uitleg en adviezen over de klacht die je hebt.
Op een virtueel lichaam geef je aan waar je klachten ervaart. Aan de hand van vier simpele vragen
krijg je vervolgens inzicht in:
• Welke blessure heb ik mogelijk?
• Wat houdt de blessure in?
• Wat betekent het voor mij persoonlijk?
• Wat kan ik zelf doen?
De ‘Blessure Adviseur’ is geen één-op-één vervanging van een zorgprofessional, maar maakt je er
wel bewust van dat je bij een blessure niet altijd direct een arts of fysiotherapeut hoeft op te
zoeken. Door zelfstandig herstel bevorderende en versterkende oefeningen uit te voeren, kun je al
een hoop verhelpen. En als je toch zorg nodig hebt, dan kun je direct via de ‘Blessure Adviseur’ de
juiste weg vinden naar een zorgprofessional.
https://www.atletiek.nl/voor-atleten/sport-en-gezondheid/blessurepreventie;

De ‘Blessure Adviseur’ is een samenwerking tussen Sportgeneeskunde Nederland, de Atletiekunie,
VeiligheidNL en Zilveren Kruis.
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Interview Hactueel
Geïnterviewde:

Eva Stienstra, 17 jaar oud en een meisjes junioren A atleet. Ik doe mee aan de technische en sprint/loop training.
Ik train op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Wat kenmerkt jou?
Ik vind atletiek een leuke sport en dan vooral de onderdelen: ver, hoog, sprinten (100m-400m). Ik heb veel
doorzettingsvermogen om naar een nieuw pr te streven en ik vind het leuk om naar wedstrijden te graan met een
groep en om samen te trainen.
Wat is het meest bijzondere moment tijdens je lidmaatschap?
Om een nieuw pr te lopen op de 400m (1:02:..), daarnaast vond ik het trainingskamp met de club heel leuk. Ik ben nu
nog verder aan het trainen om nieuwe pr’s en nieuwe bijzondere momenten te creëren.
Naast HAC’63, wat doe je nog meer?
Ik zit op het Roelof van Echten College in 5 Havo en heb net mijn examens gehad. Ik ben blij dat ik daar klaar mee ben,
want dan kan ik me meer focussen op sport. Als je zou kijken naar sportieve activiteiten naast atletiek waar ik me
vooral mee bezig houdt zijn dit: krachtoefeningen thuis, mountainbiken, racefietsen, hardlopen in het bos, soort van
skateboarden lol en snowboarden. Soms zit ik in mijn tuin techniek te trainen van wat de trainer mij had verteld in de
vorige training (zoals grotere passen en rug niet naar achter). Ik kijk ook natuurlijk nog veel Netflix en ga ik vaak weg
om me vriendinnen te bezoeken.
Welke ambitie heb je bij HAC’63?
Ik wil graag met de training van Tom (sprint trainingen), technische trainingen en wedstrijden nieuwe pr’s neer te
zetten en het clubrecord van de 400m verbreken. Dit betekent onder de (1:01:..), dus volop sprinten. Ik ga verder nog
meedoen aan het NK om betere tijden neer te zetten.
Hoe kan HAC’63 je daarbij helpen?
Door meer op techniek te letten terwijl ik aan het lopen ben, ook moet ik nog meer kracht creëren om de frequentie
te behouden met grotere looppassen om zo meer tijd te winnen. Hierbij helpen vooral Tom, sportvrienden en andere
trainers mij. Ik vind alleen wel dat er al veel gedaan wordt voor looponderdelen, daarom zou ik graag verbetering zien
in de hulp in techniek in technische onderdelen. De trainingskliniek van het hoogspringen was hierop een goede
verbetering en ik zou het sterk aanraden om dit vaker te doen.
Naar wie ben jij nieuwsgierig en wil je
een interview van lezen?
Samantha Vondeling, veel succes.
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Interview Hactueel
Geïnterviewde:

Jannes Heijnen, 35 jaar lid, loper bij Sake. Daarnaast ben ik degene die de reclameborden ophangt en voer ik
klussen uit rond om de baan. Het binnenwerk van het materialenhok heb ik bijvoorbeeld ook gemaakt.
Wat kenmerkt jou?
Plezier hebben met hardlopen. Ik ben trots op het feit dat ik best veel loop en eigenlijk nooit blessures heb. Ik ben ook
wel een bijter: programma is programma en die maak je af. Het gaat misschien niet meer zo snel als eerder, maar ik ga
wel door!
Wat is het meest bijzondere moment tijdens je lidmaatschap?
Ik heb best veel mooie en bijzondere momenten gehad. Wat het meest bij blijft zijn de uitstapjes die ik samen met
Gerrit Voortman maak. Zo hebben wij samen de Tour de Tirol gedaan. Dat is een 3 daagse met vrijdags de 10km,
zaterdag een marathon en zondags de 25km trail. Pittig, maar zeer bevredigend. We hebben ook de Junkfrau gedaan.
Echt saai; veel wandelen, daar hou ik niet van. In januari de Egmond aan zee loop, in Martin gelopen en in oktober ga
ik de halve marathon in Lissabon lopen.
Naast HAC’63, wat doe je nog meer?
Ik ben met pensioen en heb lekker de tijd voor me zelf. Ik geniet van mijn vrije tijd en van mijn 5 kleinkinderen. Soms
help ik mijn zoon bij een timmerklus. Ik was eerder ook timmerman en soms is er een klus die niet alleen gedaan kan
worden.
Welke ambitie heb je bij HAC’63?
Ik heb geen ambities meer op het gebied van
sport en prestatie. Het is goed zoals het nu is.
Naar wie ben jij nieuwsgierig en wil je een
interview van lezen?
Henry Rutgers uit de groep van Gerrit
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Interview Hactueel
Geïnterviewde:

Kristianne Hartman, 1 jaar lid bij loopgroep Anja
Wat kenmerkt jou?
Ik ben erg explosief ingesteld. Gaan op het moment, en de grenzen opzoeken, heerlijk! Ik word niet echt blij van
duurlopen. Sorry Anja! Echter heeft dit afgelopen jaar mij wel veel gebracht: Anja heeft mij, technisch gezien, veel
gegeven om aan te werken. En dat levert geen windeieren op! Mijn looptechniek en uithoudingsvermogen zijn fors
verbetert. Ik ben ook een gezelschap sporter. Alleen iets doen lukt mij niet zo. Ik heb een stimulans nodig om te
sporten.
Wat is het meest bijzondere moment tijdens je lidmaatschap?
Voordat ik bij de loopgroep aansloot, was ik bij Ren met Ben. Dat was altijd erg gezellig, maar de begeleiding was niet
optimaal. Ik ben bij Anja terecht gekomen omdat Anja mijn Runnersworld collega is. En een verkoopster in een
hardloopwinkel die niet zelf loopt, dat kan natuurlijk niet. Het bevalt mij goed op de baan. Bij Ben was het lopen in een
omgeving. Voor de training dronk ik dan heel weinig omdat er geen wc in de buurt was. Dat is ook een reden om hier
te trainen. Een comfort dingetje, zeg maar. Waar ik het meest trots op ben??? Het op de baan verschijnen, haha.
Daarnaast doe ik ook aan Crossfit, maar als het regent sporten we altijd binnen, nat worden is geen optie.
Ik vind overigens atletiek maar een rare sport. Alles is gefocust op de tijdbepalende race. Zelf vind ik de uitslag niet zo
belangrijk. Het er zijn, weer of geen weer, dat is voor mij veel belangrijker.
Naast HAC’63, wat doe je nog meer?
Ik werk bij Runnersworld, echt leuk en ben ook Crossfit trainer bij RFL Zuidwolde. Uitdagend om te doen. Dat doe ik 1
vaste dag per week. Ook doe ik mee aan de Dutch Throwdown 2019 in Den Bosch. Heel veel zin in! Dit is een wedstrijd
met deelnemers over de hele wereld. Super gaaf! Voor de voorbereiding heeft hardlopen echt geholpen, fysiek dan.
De Crossfit is meer een mentaal gebeuren. Eigenlijk heb ik de ideale combinatie qua sporten.
Welke ambitie heb je bij HAC’63?
Ik wil graag meer focussen op de sprint 100 en 200m. Lijkt me passend bij mijn sportkarakter.
Hoe kan HAC’63 je daarbij helpen?
Om te kunnen sprinten en daar volop mee bezig
te zijn, heb ik een goede trainer nodig. En een
goede trainer is dan niet genoeg! Ook een groep
fanatieke medesprinters die mij naar mijn grens
duwen.
Naar wie ben jij nieuwsgierig en wil je een
interview van lezen?
Nick Kerkhof
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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 Stenstra,
ledenadministratie@hac63.nl
Verhuur materiaal, Gerrit Voortman,
06-20031330, gsvoortman@hetnet.nl

Algemene informatie Bestuur, Trainers,
Adres gegevens, en andere belangrijke
contact gegevens www.hac63.nl/Contact.php
Contributie www.hac63.nl/Contributie.php
Trainingen www.hac63.nl/Trainingstijden.php
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