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Redactioneel
Frisse moed,
Je merkt het al ‘smorgens langer donker
en ’s avonds korter licht…… de zomer is
over haar hoogte punt heen. De vakanties
zijn voorbij en langzaam komen we
allemaal weer in ons (oude) ritme. Voor
sommigen is dat weer starten met
trainingen en voor anderen gewoon
doorgaan. Want in de vakantie hebben de
trainers met elkaar ervoor gezorgd dat er
op de dinsdagen en de donderdagen
getraind kon worden. En eens bij een
andere trainer trainen is best verfrissend.
Zo hingen mijn armen de ene week slap
te bungelen bij het hakken-billen en de
volgende week waren ze in actieve stand
erbij. Alle “vakantie’-trainers bedankt!
En met de start van de 2e helft van het
jaar, staan er ook weer de nodige
wedstrijden op de kalender. En zijn er
weer diverse verschuivingen in de
clubcompetities te zien. Laten we als
leden van Hac’63 nu eens proberen wat
meer
onze
eigen
wedstrijden
te
bezoeken. Voor en door Hac’63! Zo is er
de Kleckeloop, georganiseerd door
trainer Klaas Nienhuis, daarna op 28
sept. de clubkampioenschappen (MET
BBQ NA). De week erop helpt Hac63 ook
de Bentickspark Triatlon te organiseren.
En is tegelijkertijd de Bikkelloop. Op
donderdag 10 okt. is de La Brochette
Coopertest. En 20 oktober staat de Bork
Stuifzandrun ook weer op de kalender.
Er is ook een start gemaakt met uitgeven
van de nieuwe clubkleding. Daarvoor is
veel werk achter de schermen verricht.
Hulde daarvoor. Ook is de webshop een
nieuw feit. Als je nog niet een eigen hc
shirt / hempje hebt, dan is de
mogelijkheid daarvoor aanwezig!
Ik hoop dat er deze maand weer leuke
verslagen gemaakt worden, die ik dan in
het oktober nummer kan plaatsen.
Veel leesplezier……………
Manon Vos

KOPY insturen voor
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hactueel@hac63.nl
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Voorwoord
Beste leden,
Welkom terug van een welverdiende vakantie! Ik hoop dat iedereen lekker heeft genoten, heeft
kunnen bijtanken en weer fris en fruitig op de baan staat.
Tijdens de vakantie is onze sportwereld meerdere malen zowel positief als negatief in het nieuws
geweest: EK2019 in Zweden met mooie prestaties van TeamNL, maar ook negatief nieuws van
atleten die betrokken zijn met drugshandel. Nu staan drugs verhandelen en het gebruik van
verboden middelen los van elkaar, maar zowel de AtletiekUnie als de betrokken verenigingen zijn
wel ernstig in verlegenheid gebracht. Hun naam is onlosmakelijk verbonden aan de betrokken
(ex)atleten. Dat is erg jammer, want binnen de atletiek wordt al lange tijd geprobeerd van het
stigma Sport en Doping af te komen. Dit soort berichten zijn dan ook geen reclame voor de sport,
vereniging en AtletiekUnie.
Zoals velen al gezien hebben of hebben gelezen in de email, is de uitgifte van de nieuwe clubkleding
in volle gang. Op de verschillende pasavonden zijn er veelal positieve reacties geweest op het
nieuwe clubtenue en de andere aangeboden kledingstukken zoals trainingspakken en varianten
aan loopbroeken. Vanaf deze week is op onze website ook een webshop toegevoegd. Via de
webshop kan je de verschillende kledinglijnen bekijken en bestellen. Verderop in deze editie meer
over de clubkleding.
Met de mogelijkheid van onder andere de webshop blijkt maar weer dat HAC’63 volop in beweging
is. Dat geldt ook voor de jeugdtrainers die massaal meedoen aan de Fundament Trainingen die bij
ons zijn georganiseerd. Essentiele trainingen waarop de trainingswijze naar de pupil centraal staat.
Met deze trainingen wordt het niveau van trainers verder omhoog gebracht en kunnen met de
handvaten nog beter inspelen op de dynamiek van de pupillengroepen!
Komend half jaar komt er ook een opfriscursus voor de Jury Algemeen leden (Jury60). Een nader
tijdstip zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Heb je ook interesse in het volgen van de
(opfris)cursus, meld je dan aan via voorzitter@hac63.nl.
In de maand september organiseert de WOC Technisch 2 baanwedstrijden: 14 september 4de
medaillewedstrijd voor pupillen en 27-28 september de traditionele en legendarische
Clubkampioenschappen. Na afloop van de Clubkampioenschappen is er voor alle deelnemers en
vrijwilligers een BBQ! Aanmelden voor de BBQ: activiteiten@hac63.nl. Voor beide wedstrijden kan je
aanmelden via www.atletiek.nu. Voor beide wedstrijden zoeken we nog vrijwilligers (jury,
baanploeg enzovoort) die de wedstrijd een daverend succes maken. Wil en kan je helpen, meld je
dan aan via woctechnisch@hac63.nl.
Als laatste nog even dit: Ook dit jaar doen we als HAC’63 weer mee met de Rabobank Clubsupport.
De laatste week van september opent de campagne waar een deel van de winst wordt verdeeld
onder de verschillende verenigingen. Ik nodig iedereen uit om via de site van de Rabobank op ons
te stemmen. Verderop in deze editie staat meer informatie.
Ik wens jullie allen veel leesplezier en een mooie start van het tweede seizoen!
Erik Reumer
Voorzitter HAC’63

voorzitter@hac63.nl

Leden mutaties
Er zijn 7 nieuwe leden bijgekomen in juli en augustus en 20 afmeldingen.
Heb je een wijziging in de e-mail adres, ga je verhuizen of wil je afmelden?
Neem dan contact op via ledenadministratie@hac63.nl .

Groet Cor
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Clubkleding - https://hac63.dd-shop.nl/
Het is ons (Silvia Reumer en Renate Hofstee) in
samenwerking met DD-sport gelukt om te
komen tot nieuwe clubkleding lijn.
Eindelijk is het zover dat we de kleding van
Craft binnen hebben die in februari jl. zijn
besteld. Dit betreft de t-shirts, topjes en
singlets. Voor de broekjes hebben we gekozen
voor Teamsportswear van het merk Erima. Dit
aangezien sublimatiekleding erg doorschijnend
was en voor ons onacceptabel. Er waren vele
hobbels genomen om tot een nieuwe kleding lijn
te komen.
De leden die een bestelling hebben gedaan van de clubkleding in februari ’19 hebben
allen persoonlijk een @mail ontvangen, zodat zij de bestelling na betaling kunnen komen
afhalen bij het Activum. Tot 30 december 2019 kunnen we bij Craft zonder minimale
aantallen bestellen. Vanaf 1 januari 2020 moeten we minimaal 5 stuks per artikel nummer
als vereniging bestellen. Dat kan dus een langere levertijd betekenen.
Het is mogelijk om het gehele jaar door uw bestelling te kunnen plaatsen, betalen en afhalen via
hierna volgende link: https://hac63.dd-shop.nl/. DD-sport, Industrieweg 76, 7903 AK, Hoogeveen,
0528 341 213. DD-sport beheert samen met ons de voorraad, website en betalingen voor onze
vereniging HAC’63. Heb je het winkelwagentje op onze website al ondekt?
Voor atleten die trainen bij Jozina en Alida (A-atleten) is er een uitzondering, zij mogen kleding
bestellen via trainer en clubkleding@hac63.nl t.a.v. Silvia Reumer.
Jaarlijks zal er nog wel 1 a 2 keer een aantal pas momenten worden verzorgd. Passen wordt alleen
tijdens deze momenten gedaan. Er is geen gelegenheid om te passen bij DD-sport, aangezien het
een drukkerij is en geen kledingwinkel. Pas momenten worden via de nieuwsbrief en/of trainer
coördinator gecommuniceerd. De pas set is vanaf 9 september ’19 bij DD-sport tijdens
openingstijden beschikbaar.
Wanneer clubkleding te dragen, vanuit beleid HAC’63?
Bij alle competitiewedstrijden (inclusief de NK teams), baanwedstrijden, HAC’63 wedstrijden
moeten atleten gekleed zijn in het bij de Atletiekunie geregistreerde verenigingstenue
(clubkleding). De clubkleding, zie plaatjes boven aan de bladzijde, bestaat uit rode met blauwe
kleurpatronen op het bovenlichaam en een blauw broekje met of zonder HAC’63 logo en met/zonder
witte bies. De doelstelling van de vereniging is herkenbaarheid van HAC’63 atleten tijdens de
wedstrijd. Wegwedstrijden is wenselijk om clubkleding te dragen, maar niet noodzakelijk. Oude lijn
en nieuwe lijn maken voor herkenbaarheid niet uit, maar wel wenselijk dat het gedragen wordt.
Vanuit de Atletiek Unie geldt het volgende: “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
bevoegd hebbende zal slechts dan tot waarschuwing of diskwalificatie kunnen overgaan als aan de
eis van herkenbaarheid niet is voldaan.” Er zijn afgelopen seizoen bij meerdere wedstrijden Atleten
gediskwalificeerd vanwege het niet dragen van een herkenbaar clubtenue. Houdt als atleet er dus
rekening mee dat er, ondanks versoepeling van de regels, er nog steeds wordt gehandhaafd.
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Voor alle straat loop, cross loop en andere losse atletiek onderdelen met daarnaast de trainingen is
clubkleding niet verplicht, maar wel gewenst!
Sponsortenue
De groepen die nu in sponsortenue voor HAC’63 uitkomen en aan competitiewedstrijden (inclusief
de NK teams), baanwedstrijden en door HAC’63 georganiseerde wedstrijden deelnemen hebben tot
januari 2023 om hun nieuwe tenue in clubkleuren aan te passen, zodat we een eenheid gaan
uitstralen. Hierbij dienen de kleuren van HAC’63 gehanteerd te worden, en mag creatief met design
bedrukking ontwikkeld worden. Hierbij lettend op de richtlijnen van de atletiekunie wat betreft
afmetingen van sponsoren. Het tenue zal door het bestuur goedgekeurd dienen te worden.
Voor pupillen geldt net als andere leden dat (nieuw/oud) clubkleding gedragen dient te worden bij
deelname aan wedstrijden. Ook hier geldt dat de herkenbaarheid van een vereniging belangrijk is.
Bronvermelding: Bestuur HAC’63 en Wedstrijdreglement 2018-2019 januari 2018 artikel 143
“kleding, schoenen en startnummers”
Mocht u vragen hebben over clubkleding neem dan contact op met clubkleding@hac63.nl Silvia
Reumer en/of trainer coördinator Renate Hofstee.
Voor sponsortenue mag u contact op nemen met Erik Reumer voorzitter@hac63.nl
In samenwerking met DD-sport, Industrieweg 76, 7903 AK, Hoogeveen, 0528 341 213
https://hac63.dd-shop.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
Wij bieden
 Een interessante en betaalde functie in een sportieve omgeving
 De kans om invloed te hebben op het dagelijks bestuur.

Reageren op de vacature kan via: info@hac63.nl
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VACATURE LID PR-COMMISSIE
HAC’63 is op zoek naar leden voor de PR-commissie. De PR-commissie vertegenwoordigd
HAC’63 door middel van wedstrijdverslagen op de website, Facebook en de plaatselijke media.
Met name voor de wedstrijdverslagen voor de diverse loopwedstrijden zijn wij op zoek naar een
extra lid.
Functieomschrijving
• Als lid van de PR-commissie schrijf je in roulatieschema verslagen over de diverse wedstrijden
waarin de leden van HAC’63 actief zijn
• Je zorgt dat HAC’63 vertegenwoordigd is in de plaatselijke media
Wij vragen dat je
• in roulatieschema bereid bent om verslagen te schrijven voor de vereniging
• (redelijk) goede kennis hebt van de Nederlandse taal
• Enthousiast bent om de club te vertegenwoordigen in de pers
Wij bieden
• De kans om ervaring op te doen als schrijver
• De kans HAC’63 op een leuke manier te helpen
Reageren op de vacature kan via: info@hac63.nl
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14 september
4-de medaille wedstrijd
Voor: pupillen
Vanaf: 9.30 uur
Waar: atletiekbaan HAC’63
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Bentinckspark Triathlon 2019

-

6 oktober

AFGELAST
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Loopjes september – oktober

(www.hardloopkalender.nl )

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

September
Zat

7

Dijkhuizerrun

Ruinerwold

5 – 10 km.

Zat

21

Klenckeloop

Oosterhesselen

5 – 10 km

Zat

28

Clubkampioenschappen

Hoogeveen

100 m – 3 km

Zat

28

RUNFORESTRUN Springendal

Ootmarsum

10 EM – 21.1 – 35 km.

Zon

29

Schutsrups Run

Exloo

5 – 10 – 21.1 km.

Oktober
Zat

5

Brekeld Runners Trail

Rijssen

12 – 20 – 30 km

Zat

5

Onderdijksrun

Kampen

5 – 10 – 15 – 21.1 km.

Zon

6

Bikkelloop

Zuidwolde

5 – 10 km

Don

10

La Brochette Coopertest

Hoogeveen

12 min.

Zat

12

AH Elsinga Reest-Run

Meppel

10 – 21.1 km

Zat

19

Oldemeijercross

Harderberg

1250 m

Zat

19

Boszichtrun

Beilen

5 – 10 km – 10EM

Zat

19

Indian Summer Ultra

Rolde

50 – 87 – 120 km

Zon

20

Bork Stuifzand Run

Stuifzand

5 km.

Zat

26

Dwingelerveldloop

Dwingeloo

7.5 – 15 – 21.1 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

REGISTRATIE SENIORENCOMPETITIE
Aard van der Vinne zal met ingang van de nieuwe competitie het stokje over neemt van JeroenPieter van der Vliet
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Hypotheekcentrum Seniorencompetitie 2019
2019
1
2
3

Januari
13 januari
Maart
12 maart
16 maart

Wedstrijd

Tijdstip *

Afstand

Runnersworld Bentinckspark Run

13.15 uur

10 km

La Brochette Coopertest – HAC’63
Kroeg tot Kroegloop – Ruinen

19.00 uur
14.30 uur

N.v.t.
9 km

Primera De Haan 4MijlRun
Koningsloop – Beilen

19.30 uur
18.00 uur

4 mijl
5 km

Lexis Crossloop – Zuidwolde
Erflandenrun - Hoogeveen

13.00 uur
19.15 uur

10 km
5 km

Mooi Ruinen Run – Ruinen
Speeltuinloop – Hollandscheveld
10Venenloop – Tiendeveen

00.00 uur
18.30 uur
13.00 uur

10 km
5 km
21.1km

Westerbergen SummerTrail - Echten
Singelloop – Hollandscheveld

19.20 uur
19.45 uur

5 km
10 km

Alkeloop – Kerkenveld
Wiekloop - De Wijk

18.30 uur
19.15 uur

10 km
5 km

Klenckeloop – Oosterhesselen

14.15 uur

10 km

15

April
2 april
27 april
Mei
4 mei
8 mei
Juni
2 juni
5 juni
8 juni
Juli
10 juli
13 juli
Augustus
21 augustus
29 augustus
September
21 september

16

28 september

Clubkampioenschappen – HAC’63

n.t.b.

100 m.

17

28 september
Oktober
6 oktober
10 oktober
20 oktober
November
9 november

Clubkampioenschappen – HAC’63

n.t.b.

3 km

Bikkelloop – Zuidwolde
La Brochette Coopertest – HAC’63
Stuifzand Borkrun – Stuifzand

14.55 uur
19.00 uur
14.10 uur

5 km
N.v.t.
5 km

Schoonhovencross - Hollandscheveld

13.20 uur

7.5 km

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

18
19
20
21

17

Hactueel september 2019

Tussenstand HypotheekCentrum Hoogeveen Competitie 2019:

Heren Senioren:
1. Jeroen Thalen
2. Maarten van Dijk
3. Albert Jan de Haan
4. Jef Poelman
Harm Jan Martens

Dames Senioren:
320
290
193
175
175

(8)
(6)
(6)
(4)
(4)

Heren 40+
1. Bert Karssies
2. Jeroen Corba
3. Gerko de Roo
4. Marco Lok
5. Henry Rutgers

380
325
150
150
90

(8)
(7)
(4)
(3)
(2)

455
355
300
160
125

(11)
(8)
(6)
(4)
(3)

560
490
365
345
220

(12)
(10)
(9)
(9)
(6)

Dames 40+
335
315
225
175
150

(7)
(7)
(6)
(5)
(3)

Heren 50+
1. Simon Hooijer
2. Jannes Dolfing
3. Jan ten Cate
4. Horst van den Berg
5. Harry Prins

1. Sabine Nijstad
2. Laura Prins
3. Manon Jansma
Tamara de Vries
5. Kristianne Hartman

1. Manon Vos
2. Cathy van Es
3. Ine Strijker
4. Evelyn Bouwknegt
5. Heidy Snijders

Dames 50+
415
350
235
185
105

(9)
(7)
(6)
(4)
(3)

485
405
250
160
158

(10)
(9)
(6)
(4)
(5)

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

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

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 21 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 ’63 800 M (10-05-2019)
4e wedstrijd: Speeltuinloop Hollandscheveld (05-06-2019)

5e wedstrijd: Baanloop Ommen 100 + 200 M. (20-06-2019)
6e wedstrijd: Singelloop Hollandscheveld (13-07-2019)
7e wedstrijd: Alkeloop 2 km (21-08-2019)

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:
Ruben Eefting

1e
wed
40

2e
wed
40

Tim van Es

50

50

Wouter de Roo

-

45

Reinout Venema

30

35

Meisjes:
Naam:

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

Mariëlle Lensen

1e
wed
45

2e
wed
40

Milou Karssies

50

50

Tess Kuhnen

-

45

Lisanne Venema
Myrthe Woltinge
Kate de Jonge
Lilian Lensen

40
-

35
30
-

4e
weds
50

5e
weds
-

-

-

-

-

-

-

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

4e
wed
45

5e
wed
50

50

-

40

-

35
30

-

6e
weds
50
+75
45
+70
50
+75
-

7e
weds
50

Tussenstand

-

330

-

290

-

65

6e
wed
40
+65
50
+75
45
+70
-

410

7e
wed
40

Tussenstand

50

440

45

350

-

75
35
30
30

450

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

6e wedstrijd: Speeltuinloop Hollandscheveld (05-06-2019)
7e wedstrijd: Baanloop Ommen 1500 M (20-06-2019
8e wedstrijd: Singelloop Hollandscheveld 5 km (13-07-2019)
9e wedstrijd: Alkeloop 5 km (21-08-2019)

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

1e
wedstr
50

2e
wedstr
50

3e
weds
50

Wibert Knol

45

45

45

Reinier de Boer

-

-

-

Marnix prins

-

-

40

4e
weds
45
+70
50
+75
-

5e
weds
50
+75
40
+65
45
+70
35

6e
weds
-

7e
weds
-

40

-

45

-

35

-

8e
weds
45
+70
30
+55
40
+65
25

9e
wed
50

Tussenstand:

45

535

-

265

-

245

555
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Jan Bouwknegt

-

-

-

-

+60
-

-

-

Rico Kleine

-

-

-

-

-

-

-

Dave Mulderij

-

-

-

-

-

50

-

1e
Wed

2e
wedstr

6e
weds

7e
wed

50

-

4e
weds
tr
50
+75

5e
weds

Joyce Kats

3e
weds
tr
50

50

Hanne Been

-

-

45

50
+75
-

-

+50
50
+75
35
+60

-

125

-

95

-

50

8e
weds

9e
wed

Tussenstand:

-

-

50

450

-

-

-

45

Meisjes:

Miranda Karsies

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.
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• 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
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:
 Pupillen A:
 Junioren D & C:

geboortejaar 2010, 2011 en 2012 (j/m)
geboortejaar 2008 en 2009 (j/m)
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
(beschikbaar gesteld door HAC63)
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 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
PR competitie 2018 / 2019

2019
Indoor
Indoor
Indoor
Indoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Indoor

PR Competitie
Stadskanaal
Drachten
Steenwijk/Tuk
Heerenveen
Assen
Emmen
Groningen
Hoogeveen
Assen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen

Pupillen
Meerkamp
Meerkamp
Meerkamp
Meerkamp
Meerkamp
Meerkamp
Meerkamp
Meerkamp
Meerkamp
Meerkamp
Meerkamp
Meerkamp

Soort
Technisch
Atletic Champs
Technisch
Technisch
Technisch
Atletic Champs
Atletic Champs
Technisch
Atletic Champs
Atletic Champs
Technisch + Loop
Technisch

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

*
**

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
PR competitie 2018 / 2019

1+4
1+1
1+2

21
19
11

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

1+2
1+2

10
9
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1

Totaal

1+1
1
1+2

2

28-09-2019

1+1
1

1+1
1+1
1+1

1+1

14-09-2019

06-07-2019

1+1
1+2

03-06-2019

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

25-05-2019

20-04-2019

7-4-20109

16-03-2019

09-03-2019

02-02-2019

Naam pupil
Lorens Reumer
Suzanne Veuger
Wes Jones
Sebanya
Kwakkenbos
Sabine Zuidema
Britt Vredeveld
Aron Martens
Lynn Norde
Danique Helder
Reinout Venema
Jari Helder
Ibo Kreunen
Elise Martens
Kevin Sieben
Myrte Duinkerken
Myrthe Wolting
David Kreeft

13-01-2019

A-pupillen:

1+1
1
1+1
1
1+1
1+1

1+2
3
3
3
1+2

28-09-2019

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

14-09-2019

25-05-2019

06-07-2019

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

03-06-2019

1+3

20-04-2019

1
1+1
1+3

07-04-2019

1+3

16-03-2019

09-03-2019

Naam pupil
Daphne Veuger
1+2
Tijn Kohl
2
Naomi Hoorn
Niels Eefting
Jurgen Eefting
Timo van Hautum
Lieke Vredeveld
Lucas Martens
Rion Norde
Lieke Snoeken
Yannick
Oostindiën
Vera Baburek
Kim Hoogeveen
Tijn Otten
Joelle Otten

02-02-2019

13-01-2019

Mini – B – C pupillen

Totaal
25
18
18
17
17
15
8
4
4
4
3
3
3
3
3
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Mila Nijenhuis
Kim Oelen
Vigo Norde
Miguel Bellinga

3
3
3
3

3
3
3
3

Info vanuit WOC-technisch
Algemene informatie:
Inmiddels hebben we de vakantie erop zitten en maken we ons klaar voor de laatste 2 wedstrijden
op eigenbaan in september a.s.
Atletic Champs Groningen/Drenthe wedstrijd 14 september die we als HAC’63 voor het eerst mogen
organiseren en vele andere verenigingen met atleten mogen ontvangen voor sportieve prestaties.
Tijdens deze wedstrijd worden ook de vaantjes en de gewonnen medailles van de vorige
medaillewedstrijden uitgereikt.
Op 27/28 september zijn de clubkampioenschappen waar we in 1,5 dag weer mooie onderdelen
gaan aanbieden voor al onze HAC’63 leden met achteraf een BBQ.
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 wedstrijd op 28-9-2019 Club kampioenschappen, met daarna
wel BBQ waar de nodige medailles worden uitgereikt. Heb jij je al aangemeld voor de wedstijd
atletieknu en/of BBQ Opgave is nodig i.v.m. hoeveelheid eten/drinken kan via @mail:
activiteitencommissie.hac63@hotmail.com ?
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. Heb jij je al ingeschreven voor de laatste 4e wedstijd 14 september
inschrijving is al mogelijk!
Hulpouders 14 september en 28 september voor het uitzetten van sectoren, begeleiden van
pupillen, harken, kogel/speer terug brengen etc. zijn zeer welkom. Meld je aan, mocht je vragen
hebben stel deze dan aan Erik Reumer – WOC lid @mail: woctechnisch@hac63.nl.
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 medaille zal je beide wedstrijden mee moeten doen.

Rectificatie: in foto staat zaterdag 7 juli dit moet zijn 6 juli 2019, inschrijving is
via atletieknu geopend
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
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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
Medaillewedstrijd uitslagen Emmen 20 april en Assen 6 juli:
Mini-pupillen
Lieke Vredeveld - 8 punten – Vaantje
C-pupillen
Jurgen Eefting – 17 punten - Zilver
B-pupillen
Niels Eefting – 18 punten - Zilver
Daphne Veuger – 17 punten – Zilver
Timo van Hautum – 16 punten – Zilver
Naomi Hoorn – Brons – 14 punten – Brons
Tijn Kohl – 10 punten – Vaantje
A-pupillen
Lorens Reumer – 19 punten – Zilver
Sebanya Kwakkenbos – 16 punten – Zilver
Suzanne Veuger – 11 punten – Brons
Sabine Zuidema – 10 punten - Vaantje
Wes Jones – 8 punten – Vaantje
Britt Vredeveld – 6 punten – Vaantje
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Totaal overzicht van alle deelnemende vereniging:
GOUD
ZILVER BRONS VAANTJE NIETS* TOTAAL
2 2019 (eindstand)
9
45
84
63
0
201
3 AAC '61
1
6
13
8
0
28
4 AV Aquilo
1
3
2
5
0
11
5 AV Feniks
1
0
0
0
0
1
6 AV Fivelstreek
0
0
4
1
0
5
7 AV Jahn II
0
2
7
9
0
18
8 AV Pallas `67
0
1
0
1
0
2
9 ChiTA
0
1
0
1
0
2
10 DOS
0
0
4
1
0
5
11 EAC De Sperwers
1
5
18
14
0
38
12 Groningen Atletiek
5
21
31
18
0
75
13 HAC `63
0
6
3
5
0
14
14 Phanos
0
0
1
0
0
1
15 SV Veendam Atletiek 0
0
1
0
0
1
* Atleten die slechts 1 wedstrijd hebben meegedaan ontvangen geen
16
prijs of diploma
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Medaille wedstrijden Hac63

Beste HAC'63 pupil,
Zaterdag 14 september a.s. is de laatste medaille-wedstrijd van dit seizoen bij ons op de baan te Hoogeveen.
Wij zouden graag zien dat zo veel mogelijk pupillen van HAC'63 deelnemen aan deze gezellige en sportieve
wedstrijd. En daar kan jij natuurlijk niet ontbreken!! Want het is natuurlijk geen feest als jij niet bent geweest!!
Het is per slot van rekening bij ons op de baan! Hoe mooi is dat!
Deze wedstrijd is een Atletic Champs wedstrijd, net als die in Groningen afgelopen keer.
In een team van maximaal 12 atleten wordt er op individuele basis gestreden om de beste persoonlijke
prestatie! Iedere groep heeft ook een hulp jury (1 ouder) en een groepsouder. Het zou top zijn als jouw papa
of mama wil meedoen als hulp jury of groepsouder!
En als papa of mama niet precies weten wat dat inhoud, dan kan je dit vertellen:
Een groepsouder zorgt ervoor dat de groep atleten (waar jij ook bij hoort) op tijd bij een onderdeel komt. Ook
zorgt de groepsouder dat iedereen op de juiste volgorde aan de beurt komt.
Een hulp jury helpt mee om jouw en de andere groepsleden prestaties op te meten en op te schrijven. Omdat
het soms niet te gelijk kan, mag papa of mama andere ouders uitnodigen om mee te helpen met bijvoorbeeld
meten of terugbrengen van vortexen, ballen enzovoort.
Omdat jij deelneemt en papa of mama niet kan helpen, zal een officiële jury papa of mama helpen als er
vragen zijn. De officiële jury geeft ook aan of een poging goed is of geef aanwijzingen om een poging beter te
doen. Omdat papa of mama ook graag wil eten of drinken tijdens de wedstrijd, zorgen wij voor broodjes en
drinken.
Dan nog even over de tijden:
De start van de wedstrijd is om 10u. De opwarmronde voor de wedstrijd is om 9.30. Dat is ook het tijdstip dat
papa of mama een overleg heeft. Tijdens dat overleg worden de spelregels en de dagindeling bekend
gemaakt. Het laatste onderdeel start om ongeveer 13u. Dat betekent dat je, samen met papa of mama, om
half 2 uiterlijk weer naar huis kan.
Wil je papa of mama opgeven als groepsouder of hulp jury, dan kan dat via deze email. Binnenkort krijg je ook
een briefje mee met de informatie over de wedstrijd zodat je deze nog eens rustig kan doorlezen.
Als laatste nog even dit: omdat het een thuiswedstrijd is, kan je natuurlijk ook opa, oma, broers en zussen
uitnodigen om jou te komen aanmoedigen! En natuurlijk zijn andere familieleden of vriendjes ook heel
welkom!
Jezelf aanmelden voor deze wedstrijd kan via deze link: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/atleten/32184/
Tot op de medaillewedstrijd!!
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Hierbij de Technische Wedstrijdkalender voor seizoen 2019 (buitenwedstrijden).
Inschrijven kan via www.atletiek.nu.
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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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Even helemaal weg
Op het moment van schrijven zit ik lekker op een
balkon met uitzicht op de Ionische zee. Tot voor
kort kende ik dat (ook?) Niet, maar dat is de zee
waar Corfu (Griekenland) in ligt. Prachtige plek.
Super lekker aan het genieten van een
welverdiende vakantie (aldus mijzelf). Mijn
werktelefoon heb ik mee, maar daar heb ik nog
niet opgekeken, hardloopschoenen heb ik mee
maar nog niet aan gehad (vette heuvels, die Dam
tot Damloop hobbel ik zo wel uit), zwempak en
duikbril mee aangezien mijn waterpolo
trainingen ook al weer zijn begonnen maar ook
deze attributen heb ik nog niet gebruikt.
(Gelukkig leest meneer de trainer dit niet). Maar
zoals je leest even helemaal weg. Net
CentreParks dit.
Tot het moment dat ik met een cocktail naast me
mijn (privé)mail lees op mijn telefoon en er staat;
goh Alieke heb je nog een bijdrage deze maand?
Bang pats boem terug op aarde. Grapje dat is
niet waar. De wereld gaat door. Het seizoen is
geopend. De Olympiërs proberen nog wat
limieten te halen. Wij zelf gaan weer aan mooie
evenementen deelnemen en proberen daarbij
(na de Dam tot Dam) weer mooie tijden te lopen.
Kortom; terug op aarde is zo gek nog niet. Laat
het seizoen maar komen! :)
Groet Alieke
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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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Interview Hactueel
Geïnterviewde:
Reinier de Boer
Wat kenmerkt jou?
Ik ben altijd vrolijk en bijna nooit chagrijnig, kan goed met mensen omgaan, ben ook erg sportief.
Wat is het meest bijzondere moment tijdens je lidmaatshap?
Dat kan ik niet zo bedenken, maar alle wedstrijden die ik doe, zet ik mij voor 100% in en als ik bij de
eerste 3 ben , ben ik heel tevreden!
Naast HAC’63, wat doe je nog meer?
Ik voetbal bij vv Dalen.
Welke ambitie heb je bij HAC’63?
Mijn PR naar 17.00 min. Te halen voor de 5 km
Hoe kan HAC’63 je daarbij helpen?
Dat doet HAC al, door de trainingen te geven, zodat je sneller wordt.
Naar wie ben jij nieuwsgierig en wil je een interview van lezen?
Ephrem Been
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Interview Hactueel
Geïnterviewde: Rebecca Leune, 16 jaar oud en ik ben een meisjes junioren B atleet. Ik train op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en doe mee aan de technische trainingen.
Wat kenmerkt jou?
Sport is echt mijn ding, het maakt niet uit welke sport of wanneer ik wil altijd wel mee doen. Sinds
kleins af aan was ik altijd al sportief bezig. Ik vond het altijd super leuk om te voetballen tot ik
atletiek tegen kwam. Vind het super leuk om training te geven en om anderen ook wat te leren. Ook
vind ik het heel belangrijk om tijd door te brengen met mijn familie en vrienden.
Wat is het meest bijzondere moment tijdens je lidmaatschap?
Mijn meest bijzondere moment was toen ik over de 10 meter kwam met kogel. Had toen net 2
trainingen gehad van Charlene en had dat totaal niet aanzien komen omdat ik niet echt een bepaald
doel had als afstand. Toen ik me omdraaide zag ik op het meetlint 10.29 staan. Dit was echt een
hoogte punt.
Naast HAC’63, wat doe je nog meer?
Ik zit op de Groene Driehoek en heb net mijn TL diploma gehaald de komende 2 jaar ga ik door voor
mijn havo diploma. Ik werk in mijn vrije tijd bij de Albert Heijn. Ook spreek ik graag met vriendinnen
af waarvan er ook genoeg op atletiek zitten. En als er tijd voor is train ik graag mee met mijn broer
die krachttraining doet.
Welke ambitie heb je bij HAC’63?
Ik weet op dit moment nog niet helemaal op welk onderdeel ik me wil focussen. De onderdelen
Kogelstoten, sprint, speerwerpen en verspringen spreken mij vooral aan en op deze onderdelen
train ik het meest. Op de sprint wil ik dit jaar nog in de 13 seconden lopen.
Hoe kan HAC’63 je daarbij helpen?
Er valt nog super veel te doen aan mijn techniek daarom heb ik vooral behoefte aan specifieke
technische trainingen en trainers. We hebben al een clinic gehad van hoogspringen hier heb ik al
veel uitgehaald dit zie ik graag vaker gebeuren. Maar toch vind ik het belangrijker wat erop de
trainingen gebeurd omdat je daar het meest uit kan halen.
Naar wie ben jij nieuwsgierig en wil je een interview van lezen? Nina de Haes
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Interview Hactueel
Geïnterviewde: Remco Bos weer actief bij HAC’63 sinds 2006
Wat kenmerkt jou?
Ik ben iemand die veel kan en ookwel veel wil doen en daarom ook vaak paraat ben om te helpen,
het resulteert echter soms in het feit dat ik iets te veel hooi op mijn vork neem en daardoor niet alles
doe wat ik het liefste zou doen. Maar wat mij echt kenmerkt is dat ik duidelijk een eigen mening heb,
die ik zeker niet onder stoelen of banken steek. Dit zorgt voor leuke discussies tijdens
bestuursvergaderingen, maar het kan mij ook wel eens in de weg zitten.
Wat is het meest bijzondere moment tijdens je lidmaatschap?
Dat is toch echt al wel een tijd geleden, denk bijna 10 jaar terug. Tijdens een wedstrijd van de
medaillewedstrijden zag ik één van mijn pupillen worstelen met verspringen. Het lukte hem niet,
alles ging verkeerd en hij bleef een meter onder zijn pr springen. Hij had nog één poging te gaan en
ik nam hem daarom even apart. Samen ben ik met hem na een andere zandbak gegaan. Heb hem
daar even geholpen met wat tips en zijn vertrouwen een boost gegeven. Die laatste poging die hij
dus nog had, was vervolgens zo succesvol dat ik mij er nog steeds over verbaas. De eerste
pogingen sprong hij dus een meter onder zijn pr, de laatste poging was een meter over zijn pr heen.
Je kan wel raden hoe groot de grimlach op het gezicht van deze pupil was (en daarmee natuurlijk
ook hoe groot die grimlach bij mij was). Maar waar ik ook zeker trots op ben is het feit dat ik de
laatste PIT-beker heb mogen ontvangen van de leden van HAC’63 en het jaar erop de eerste
Vrijwilliger van het jaar ben geworden.
Naast HAC’63, wat doe je nog meer?
Tot voor kort werkte ik bij NUON, echter wegens een bezuinigingsronde ben ik nu weer op zoek
naar een andere baan. Maar ik hoef mij zeker niet te vervelen. Het geeft me weer tijd om te gamen,
iets wat ik al een tijdje niet heb kunnen doen 😉. Naast vrijwilliger bij HAC’63 ben ik ook vrijwilliger
bij de Cascaderun waar ik als coördinator van het finishgebied ervoor moet zorgen dat alles netjes
en geordend verloopt en dat de vrijwilligers en lopers die in dit gebied zijn het naar hun zin hebben.
Ook ben ik vrijwilliger bij VV Hollandscheveld waar ik voor het dames team wedstrijdfoto’s en
verslagen schrijf.
Welke ambitie heb je bij HAC’63?
Ik zou de vraag graag anders willen stellen, namelijk: Welke ambitie heb je met HAC’63? Ik zou
namelijk graag willen zien dat als ik uiteindelijk het bestuur verlaat, dat HAC’63 een vereniging is
dat voor elkaar en door elkaar is. Dat wil zeggen dat alles wat we doen voor de leden is, maar dat
alle leden zelf daar een aandeel in hebben. Mijn ideaalbeeld is dat als we 400 leden hebben, wij ook
een evenredig aantal aan vrijwilligers hebben. Het lijkt een utopie, maar ik weet zeker dat het
mogelijk is.
Hoe kan HAC’63 je daarbij helpen?
Iedereen kan wel een uurtje ergens missen, vrijwilligerswerk betekent echt niet dat je er een
fulltime job bij neemt. Het zit hem vaak ook in kleine dingen waarmee je bij een ander veel werk uit
handen kan nemen. Als voorbeeld noem ik altijd de avond4daagse. Van dinsdag tot en met vrijdag
word daardoor niet op de baan getraind. Maar als je training niet doorgaat, kan je wel gewoon naar
de baan komen en helpen als verkeersregelaar of andere taken waarbij je de organisatie soepel kan
helpen verlopen.
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Vrijwilligerswerk betekent ook dat je soms iets moet over hebben voor een ander. Atletiek is
natuurlijk een individuele sport, maar ik zie HAC’63 niet als een groep individuen die toevallig
bijelkaar komen. Nee ik zie HAC’63 als een club. Een club is een soort familie en voor je familie doe
vaak ook dingen waar je eigenlijk geen zin in hebt, maar die je vooral doet omdat je klaar wil staan
voor je familie (denk aan verhuizingen). Als je dan eenmaal bezig bent dan is het ook altijd wel leuk
en gezellig. Het zelfde geldt ook voor vrijwilligerswerk. Vooraf heb je soms echt totaal geen zin,
daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar als je eenmaal bezig bent en samen met andere enthousiaste
clubleden bezig bent, dan vliegt de tijd echt voorbij. Denk dus bij activiteiten van de club niet alleen
naar je eigen belang, maar kijk daarom vooral naar het belang van de club. Want uiteindelijk is het
belang van de club ook weer je eigen belang.

Naar wie ben jij nieuwsgierig en wil je een interview van lezen?
poeh, er zijn zoveel mensen en vrijwilligers binnen de club. Maar iemand die wel eens aandacht als
vrijwilliger verdient is Manon Vos. Zij verzorgt al jaren dit clubblad.
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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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