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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting. 

Atleet van het jaar & vrijwilliger van het jaar 

https://www.facebook.com/257403577928019/photos/ms.c.eJw9VFkORDEIutHEpW73v9jkSemnsVVAdDJOa4qc8Dj~_m41l45QbS9jGoTc~_7dU53fe91f6vvHFOqYmJILY~_XywdNz71xWp263Xs~_z43Ltn6~_eoZ6hXfA58Rb8X2t4tHLLy6RInXbWO59XV6~_xfzsfhcLz5R8B3ms4BnLv7c~;DnMl~_97B9~_aQv~;UG~;e~_L3t4ZutN3bxsvoXvfflV~_Y1tEBN~;HMzr4tHll0N~_EsBbzKvu~_7l6m66~_bUl~_0JvzM9PNPz3OwfzJvwvzZL3a~;pXEB3~;09UeN~_aeHKvnEzvvo45N4T~;2~_luEVQX0QD2P4yZ~_foF9c~;Vod~;rvzaBHdefh9r537XovzjMVPP1jI~_kOfvgf60q~_VW3~_4H8CXw~;pe6M~;3tn5z~_sUMfFW4b~;AP90UG~;lb627Cf7Zzf4P~;zT6~_~_z~;~_KesN6jf1p7k8if5jX5ePB~_dTy9yH~;wr68fZj1xxzyTejBe6Hqm7dXD~;zn6evQl37D~;h7iN1m925~_~;1k8VvDe989XmfQGeIh6b9esR4m~;06~_dv6CfULxp~_JD7BfUr2x~;xbXrz~;a55~;BPeAfAd~_FeJJ1ON~;Hfj13acT2K93vwT3K2~_9vT8lvD9iBj8R~;~_jGxX3zvceV~;B~_o14wbeer~;Vfr~_O~;frrF7n3Qdx7M~;jh~;5F~;uh33r0e7Ne714N9KPI37JNSz4P7MYd815913n7AX0l~;Qa~_gXhYJ~;YlH975o8L4o~_gf7tcBP~_QdMiG5z.bps.a.965478753787161/965481030453600/?type=3&size=1722,969&fbid=965481030453600
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Redactioneel 
Corona 
 
Je kan er deze dagen niet omheen. Het 
hele land is in de ban van de corona en de 
maatregelen. Het heeft voor ons allemaal 
verregaande gevolgen. Het Noorden bleef 
nog even achter t.o.v. de zuidelijke 
provincies. Inmiddels komen er hier ook 
steeds meer besmettingen en zullen we 
moeten zien in hoeverre we de schade 
beperkt kunnen houden. 
 
In dit nummer is het daarom ook mn. even 
omkijken naar wat we gedaan / bereikt 
hebben. In de maanden april en mei zullen 
er geen of zeer beperkt activiteiten zijn. 
Ook vanuit HAC63 zien we dat onze 
evenementen geen doorgang kunnen 
hebben. Verdrietig, doch verstandig en 
begrijpelijk. 
 
Als enige kan ik jullie nu toewensen om 
gezond te blijven. Houdt de maatregelen 
goed in acht en blijf bij twijfel binnen. Doe 
het niet alleen voor jezelf, maar ook vooral 
voor al die kwetsbaren om ons heen. Niet 
alleen de ouderen. Ook onder onze groep 
atleten zijn er mensen met een mindere 
weerstand.  
 
 
 
En als er nog leuke zaken te melden 
zijn…… schroom niet deze in te sturen. 
Hebben we toch nog een leuk clubblad 
begin mei. 
 
Veel leesplezier…………… 
 
                                                 Manon Vos 
 
 

           KOPY insturen voor  

          25  april  2020 
         hactueel@hac63.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hactueel@hac63.nl
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Voorwoord     
Beste leden, 

Er kan niet omheen gegaan worden; we maken op dit moment bijzonder tijden mee. Het Coronavirus 

heeft nagenoeg de gehele maatschappelijke en sociale wereld op z’n kop gezet. Daar hebben we als 

persoon, als gezin, als familie, werk, maar ook als vereniging mee te dealen.  De afgelopen periode 

heeft het bestuur, reagerend op de actualiteiten, een paar lastige en impopulaire beslissingen 

genomen. Het afgelasten van wedstrijden op de baan als op de weg is niet iets waar we heel blij van 

worden. Echter zijn deze beslissingen genomen in het belang van de gezondheid van zowel de atleet 

als de vrijwilligers. Na mate de tijd verstreek, werden steeds meer evenementen, ook op langere 

termijn, afgelast. Ik weet, net als vele vrijwilligers binnen HAC’63, dat je je met ziel en zaligheid inzet 

om een evenement tot in de puntjes voorbereid. En dat dit veel energie kost. Daar begrijp ik ook dat 

er veel emotie loskomt zodra dit evenement niet kan doorgaan. De beslissingen nemen we niet zo 

maar. We houden korte lijntjes met de AU. De nieuwsbrieven vanuit de AU staan verderop in de 

HACtueel. 

Juist in deze tijden is het belangrijk dat we samen toch positief naar de toekomst blijven kijken. 

Samen de schouders er onder en kijk naar dingen die positieve energie opleveren. Daar waar 

mogelijk en de situatie toelaat, help een ander. Daar zijn onze trainers goed mee bezig: er worden 

individuele trainingsschema’s gemaakt en gedeeld. Er zijn sportspelletjes die gemaakt worden en 

gedeeld. Super mooie en goede initiatieven die wij van harte ondersteunen!  

Staat alles dan ook echt stil? Nee, gelukkig niet. Op dit moment wordt er hard gewerkt door de 

Gemeente Hoogeveen aan onze baan. Het is geen geheim dat onze baan op dit moment niet is 

goedgekeurd door de AU. De belijning, het kogelnet en kooi, de verspringbakken en de kappen 

rondom de baan zijn niet conform de AU richtlijnen. Afgelopen week is er een begin gemaakt aan de 

belijning rondom de finishlijnen aan beide kanten van de baan. De beschadigde kappen zijn inmiddels 

vervangen en de binnenlaan is vrijgemaakt van algvorming. Ook zijn de kogelsectoren onkruidvrij 

gemaakt en met een frees is de splitlaag weer los gemaakt. Uiteindelijk is het doel een herkeuring op 

16 april positief te laten verlopen. 

Voor Elektronische Tijdwaarneming was een camerapaal nodig. Deze camerapaal is door 

Machinefabriek Tiemens geplaatst inclusief de referentie paal. De afgelopen weken is, dankzij het 

mooie weer, een fundering gemaakt waarop deze paal rust. Zodra het samenscholingsverbod wordt 

opgeheven, kan de ET cursus weer worden opgepakt.  

Rond deze tijd zou er een ALV worden gehouden. We weten niet wanneer deze weer kan worden 

gehouden. Mocht er in de komende maand geen wijziging komen op het gebied van samenkomen 

vanuit de overheid of RIVM, dan zullen wij proberen op een alternatieve wijze toch een vorm van ALV 

gaan bedenken. Zoals bij de nieuwjaarsborrel al is medegedeeld: Per april is Truus Luten onze 

penningmeester. Afgelopen week is de overdracht geweest en de komende maand zullen Truus en 

ik samen de lopende zaken afhandelen. Truus: van harte welkom en fijn dat je deze functie op je wilt 

nemen!  

Voor de komende periode wens ik iedereen sterkte toe, blijf positief, houd je aan de RIVM richtlijnen 
en blijf fit en gezond! Ik hoop jullie snel weer op de baan te kunnen spreken! 

Erik Reumer 
Voorzitter 
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Leden mutaties  
Er is 1 nieuwe leden aangemeld in maart en 2 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 

  

mailto:ledenadministratie@hac63.nl
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VACATURE BESTUURSLID 
 
HAC’63 is op zoek naar bestuursleden. Het bestuur van HAC’63 is onderverdeeld in een dagelijks 
bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, en aanvullende (algemeen) 
bestuursleden. Het liefst heeft de club een zevenkoppig bestuur maar streeft minimaal naar een 
vijfkoppig bestuur.  Op dit moment bestaat het bestuur uit vier personen en om die reden is het 
noodzakelijk dat het bestuur word versterkt. 
 
Functieomschrijving 
• Als bestuurslid ben je (mede)verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. 
• Je hebt invloed op zaken die binnen de vereniging spelen 
• Je krijgt een eigen portefeuille met commissies waar je als contactpersoon voor dient 
Wij vragen dat je 
• 1 x per maand beschikbaar bent voor een bestuursvergadering 
• Enthousiast bent om de club te leiden 
Wij bieden 
• De kans om bestuurderservaring op te doen 
• De kans invloed te hebben in een leuke en dynamische vereniging  
 
Reageren op de vacature kan via: info@hac63.nl 

 

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

 

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

  

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

 

 

VAN DE WEBSITE      Hac’63.nl 

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

Corona update (23 maart 20.07) 
12 maart 202024 maart 2020 

24 maart – de organisatie commissie van de Avondvierdaagse heeft besloten dat dit jaar de avondvierdaagse van 

Hoogeveen niet door kan gaan. De atletiekunie heeft vandaag bekend gemaakt dat de competities zijn afgelast 

daarnaast zijn ook de NK’s tot 1 juli afgelast. 

23 maart – De overheid heeft bekend gemaakt dat alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Dit betekend dat we 

als vereniging tot 1 juni gesloten blijven. Aansluitend heeft dit ook gevolgen voor een aantal evenementen. De Van 

Eeks Trackmeeting en de Runnersworld Hoogeveen Uursestafette kunnen niet doorgaan, daarnaast zou HAC’63 op 

9 gastheer zijn van de C/D competitie. Deze wedstrijden zullen niet (op de huidige data) door kunnen gaan. 

  

mailto:info@hac63.nl
mailto:woctechnisch@hac63.nl
http://www.hac63.nl/corona-update/
http://www.hac63.nl/corona-update/
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Corona en financiële verplichtingen 23 maart 

 

Graag vraag ik je aandacht voor het volgende. Er komen bij ons vragen binnen over financiële 

verplichtingen zoals bijvoorbeeld het innen van contributie en in het geval van de Atletiekunie 

bijvoorbeeld over betalen van facturen voor competitiedeelname. 

Zo zijn er verenigingen die bijvoorbeeld een teruggave doen van de verenigingscontributie omdat de 

accommodatie momenteel gesloten is en sportactiviteiten op pauze staan. We willen iedereen 

adviseren en vragen om zoveel als mogelijk de financiën gewoon te laten doorgaan zoals gepland en 

pas achteraf te bekijken – bij normalisatie van de richtlijnen van sociale omgang – óf en op welke wijze 

een financiële compensatie op zijn plaats is. Pas op dat moment is er een volledig overzicht van de 

impact van de huidige maatregelen. Dan is er ook ruimte om, als club en als Atletiekunie, goede keuzes 

te maken inzake verschuiven, verplaatsen of annuleren van activiteiten. Op deze wijze besparen we nu 

veel werk en leidt het bij niemand tot acute financiële consequenties.  

Wij, onze leden, onze clubs en de Atletiekunie, hebben met elkaar gekozen voor het zijn van een 

vereniging: laten we elkaar als goed lid ondersteunen in deze voor ons onbekende tijdgeest en 

vertrouwen op ons solidariteitsgevoel voor onze mooie sport. Schroom niet om contact met 

ondergetekende op te nemen indien je hier vragen over hebt.  

Als reminder wijs ik je graag op een nieuwsbericht op onze site staat dat we doorlopend 

bijwerken: https://www.atletiekunie.nl/nieuws/coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie  

 

Rest mij je nogmaals sterkte te wensen bij het aanpakken van alle uitdagingen die op ons afkomen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Pieke de Zwart 

Algemeen directeur 

https://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=99de6eadbc&e=e0e9721266


  Hactueel  april 2020 
 

10 
 

 

 

Corona en sportevenementen 16 maart 

Het corona-virus zet Nederland op zijn kop - en daarin gaat de sportwereld mee. En we 

beseffen, ook HAC '63. Vandaar dat we alle voorzitters, secretarissen en vice-voorzitters dit 

bericht sturen. 

 

Op 12 maart hebben we - in navolging van NOC*NSF en het RIVM - het advies gegeven alle 

sportevenementen waaronder de competitie-, oefen- en trainingswedstrijden, en inclusief alle 

andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, opleidingen, bijscholingen, overleggen, 

vergaderingen en vieringen af te gelasten. Deze maatregelen zijn door alle clubs 

overgenomen en sinds gisteren verscherpt met de verplichting alle sportlocaties te sluiten. We 

zien dat hier opvolging aan gegeven wordt en danken alle clubs voor hun medewerking in 

deze extreme maatschappelijke uitdaging. 

 

We krijgen daarnaast vragen over ‘samen hardlopen’ of ‘gezamenlijk trainen op alternatieve 

locaties’, georganiseerd vanuit clubs of vanuit individuele leden zonder tussenkomst van clubs. 

Het advies van de Atletiekunie volgt uit de adviezen van het RIVM om dit niet te doen. Het 

advies is erop gericht sociale contacten te beperken en dat betekent dus ook 'samen sporten'. 

Daar waar nodig vragen we je dit advies door te zetten naar jouw leden. 

 

Het kantoor van de Atletiekunie is tot en met 6 april gesloten. De medewerkers zijn via hun 

emailadressen en (directe) telefoonnummers zo veel als mogelijk bereikbaar. Raadpleeg de 

pagina 'medewerkers' voor individuele contactgegevens. We doen ons best de dienstverlening 

door te laten lopen, maar vragen begrip voor eventuele vertraagde reacties.  

 

Verder kunnen we op vragen die betrekking hebben op de periode direct na 6 april niet altijd 

antwoord geven; zodra we duidelijkheid kunnen geven zullen we dat melden.  

 

We beseffen ons dat dit een uiterst bijzondere situatie is voor iedereen. Bijzondere situaties 

leveren wellicht bijzondere vragen op over zaken die spelen binnen jouw club. Mocht je 

overleg willen voeren met de Atletiekunie gerelateerd aan het corona-virus, is  ondergetekende 

bereikbaar via email en telefoon. 
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Tot slot hebben we een nieuwsbericht op de site staat dat we doorlopend 

bijwerken: https://www.atletiekunie.nl/nieuws/coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie  

 

Rest mij je veel sterkte te wensen bij het aanpakken van alle uitdagingen die op ons afkomen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Pieke de Zwart 

Algemeen directeur 

 

  

https://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=3d53bece6d&e=e0e9721266
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Competitie afgelast 24 maart 

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis 

hebben moeten nemen, heeft de Atletiekunie besloten alle competities van het aankomend 

atletiekseizoen af te gelasten. Alle betrokken organisatoren en instanties zijn hierover geïnformeerd. 

Dit besluit geldt voor alle niveaus van de atletiekcompetitie, die vanaf 18 april gepland stonden. Het 

coronavirus en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben een enorme impact 

op de atletieksport. Accommodaties zijn gesloten en het verenigingsleven ligt stil. Zowel voor de 

topsporters als voor hen die op andere niveaus als sporter actief zijn, is er geen sprake meer van 

een normaal trainingsregime en op termijn een verantwoord wedstrijdklimaat. 

Ook het Nederlands Kampioenschap Atletiek, gepland van 26 tot en met 28 juni in Den Haag, 

alsmede de overige NK’s tot en met 5 juli zijn hierbij gecanceld. Momenteel bekijken de LOC's 

samen met de Atletiekunie de alternatieven om deze evenementen, mogelijk in een andere vorm, in 

het najaar te laten plaatsvinden. 

Alle informatie over de invloed van het coronavirus op de atletiek lees je hier. Daarnaast 

verwijzen we je ook graag naar de informatie over het coronavirus van NOC*NSF. 

Rest mij je veel sterkte te wensen bij het aanpakken van alle uitdagingen die op ons afkomen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Pieke de Zwart 

Algemeen directeur 

 

  

https://www.atletiek.nl/nieuws/coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
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Loopjes  april - mei (www.hardloopkalender.nl ) 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

   April 

Vrij 3 Boulevardloop Nieuweroord 6.4 km 

Di 7 Primera De Haan 4MijlRun Hoogeveen 4 mijl 

Zon 5 Koggel Balkbrug Run Balkbrug 5 – 10 km 

Zon 5 4Mijl van Emmen Emmen 6.4 km 

Zat  11 
Semslinieloop 

Anneveenschekanaal 
Annerveenschekanaal 5 – 10 km  

Zon 12 4Mijl van Diever Diever 6.4 km 

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

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

Zon 19 MS Motion Zwolle 5 – 10 km  

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

Maan 20 Zwolse hardloopvierdaagse Zwolle 5 – 10 km 

Zat 25 
Beat Duchenne Dorp met Vaart 

loop 
Nieuw Amsterdam 5 – 10  km 

Zat 27 Koningsloop Beilen 5 – 10 km 

     

   Mei  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

http://www.hardloopkalender.nl/
http://www.nieuweroord-web.nl/
http://www.hac63.nl/
http://www.koggelbalkbrugrun.nl/
http://www.4mijlvanemmen.nl/
http://www.baddedravers.nl/
http://www.baddedravers.nl/
http://www.svfriesland.nl/
http://www.woldbergtrail.nl/
http://www.runforestrun.nl/
http://www.msmotion.nl/
http://www.sellingenloopsport.nl/
https://www.facebook.com/events/440376100224917/
https://inschrijven.nl/form/2020042551064
https://inschrijven.nl/form/2020042551064
http://www.loopgroepbeilen.nl/
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Afgelast i.v.m. corona 

Afgelast i.v.m. corona 
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Hypotheekcentrum Seniorencompetitie 2020 

 2020 Wedstrijd Tijdstip 
* 

Afstand  

 Januari 

1 12 januari Runnersworld Bentinckspark Run 13.30 u. 5 of 10 km 

 Maart 

2 10 maart La Brochette Coopertest  – HAC’63 19.00 u. N.v.t. 

3 AFGELAST Kroeg tot Kroegloop – Ruinen 16 u. 9.5 km 

 April 

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

5 AFGELAST Koningsloop Beilen 18 u. 5 of 10 km 

 Mei 

6 AFGELAST Van Eeks trackmeeting ? 1500m 

7 2 mei Lexis Crossloop – Zuidwolde 13.00 u. 5 of 10 km 

8 13 mei Erflandenrun  - Hoogeveen 19.15 u. 5 of 10 km 

 Juni 

9  3 juni Speeltuinloop – Hollandscheveld 18.30 u. 5 of 10 km 

10  7 juni Mooi Ruinen Run – Ruinen 15.00 u. 5 of 10 km 

11 13 juni 10Venenloop – Tiendeveen 13.00 u. 5, 10 of 
21.1km 

 Juli 

12 4 juli Singelloop – Hollandscheveld 18.45 u. 5 of 10 km 

 Augustus 

13 12 augustus Alkeloop – Kerkenveld 18.30 u. 5 of 10 km 

14  27 aug. Wiekloop - De Wijk 19.15 u. 5 of 10 km 

 September 

15 11 sept. Pesserrun 19.00 u. 5 km 

16 19 sep. Klenckeloop – Oosterhesselen 14.15 u. 5 of 10 km 

17 26 sept. Clubkampioenschappen – HAC’63 n.t.b. 100 m. 

18 26 sept. Clubkampioenschappen – HAC’63 n.t.b. 3 km 

 Oktober 

19 4 oktober Bikkelloop – Zuidwolde 14.55 u. 5 of 10 km 

20 8 oktober La Brochette Coopertest – HAC’63 19.00 u. N.v.t. 

21 18 oktober BorkStuifzandrun – Stuifzand 14.10 u. 5 of 10 km 

 November 

22  8 november Schoonhovencross - Hollandscheveld 13.20 . 3.2 of 7.5 
km 

* Tijdstip kan afwijken. Atleten dienen zelf te checken of er geen wijzigingen zijn 

opgetreden!!!! 
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Tussenstand  HypotheekCentrum Hoogeveen Competitie  2020:   

 

 

Heren Senioren:   Dames Senioren: 
1. Frank Everts 75  (2) 1. Laura Prins 95  (2) 

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

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

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

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

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

 

     

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

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

     Edwin Helder 65 (2) 3.     

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

    Tom van Tellingen 50  (1) 5.    

     Marco Lok 50 (1) 

   

 

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

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

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

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

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

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

 

Heren 60+ 
1. Jan Lip 85  (2)  

2.  Jans Berghuis 50 (1)  

     Tom Nieuwenstein 50 (1)  

     Jan Tjeerdsma 50 (1)  

5.  Arie Prins 45 (1)    

    

 
 
Aard van der Vinne  competitie@hac63.nl  
 
  

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

 

 

 

 

Jan ten Cate 

  

 2020 C/D junioren A/B junioren 

Januari 

1 12 januari Runnersworld Bentincksparkrun 
2500m 

Runnersworld Bentincksparkrun 
5000m 

2 18 januari  - Kerkrade 

Maart 

3 1 maart NK Cross NK Cross 

4 10 maart La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

April 

5 AFGELAST - Primera 4 mijl Run  

Mei 

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

Juni 

7 3  juni Speeltuinloop Hollandscheveld 2km Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

8 4  juni Baanloop Ommen 100 en 200 m Baanloop Ommen 1500 m 

Juli 

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

Augustus 

10 12 aug. Alkeloop Alteveer Alkeloop Alteveer 

September 

11 10 sept. Baan Ommen of elders Baan Ommen of elders 

12 19 sept.  Klenckeloop Oosterhesselen 5 km 

13 26 sept. Clubkampioenschappen 800m Clubkampioenschappen 3km 

Oktober 

14 4 oktober Bikkelloop Zuidwolde 2 km Bikkelloop Zuidwolde 5 km 

15 8 oktober La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

16 18 oktober Stuifzandrun Stuifzandrun 

November 

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

18 22 nov. Bovenbergcross Goor Bovenbergcross Goor 

December 

19 15 dec Wintercross Eibergen Wintercross Eibergen 

20 21 / 22 
dec. 

NNK Appelscha                   NNK Appelscha  

 

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

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

2e wedstrijd: NK Cross  

3e wedstrijd: La Brochette coopertest 
 

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

voor de eindstand.  

 

Jongens:        

Naam:  1e 
wed 

2e 
wed 

3e 
wed 

Ruben Eefting - 50 50 

Damian Helder 50 - - 

Sem Rozenboom 45 - - 

Jari Helder 40 - - 

Meisjes:  

Naam:  1e 
wed 

2e 
wed 

3e 
wed 

Milou Karssies - - 50 

Tess Kuhnen - - 45 

 

 

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

2e wedstrijd: Kerkrade (Cross) 

3e wedstrijd: NK Cross  

4e wedstrijd: La Brochette Coopertest 

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

Jongens:  

 1e 
wed 

2e 
wed 

3e 
wed 

4e 
wed 

Tussen 
stand:  

Wouter de Roo - 50 50 40 140 

Dave Mulderij - 50  50 100 

Wilbert Knol 50 45   95 

Marnix Prins 50 35   85 

Rico Kleine - - 50 30 80 

Tim van Es - 40  35 75 

Nick Kerkhof - - 50 - 50 

Reinier de Boer - - - 45 45 

Meisjes: 

 1e 
Wed 

2e 
wed 

3e 
wed 

4e 
wed 

Tussen 
Stand: 

Mariëlle Lensen - 50 - 50 100 

Joyce Kats 50 - - 35 85 

Hanne Been   - 45 45 

Kate de Jonge - - - 40 40 

      

Miranda Karsies  

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

• De competitie wordt per kalender jaar gehouden en omvat voor de C/D junioren 12-15jaar  en voor 

de A/B junioren 16-19jaar wedstrijden over diverse afstanden. Hierbij wordt voor een combinatie 

gekozen van baannummers, variërend van sprint tot 5 km, wegwedstrijden tot maximaal 5 mijl en 

cross wedstrijden van maximaal 7,5 km. Tijdens  het  seizoen kan er een wedstrijd komen te vervallen 

door diverse redenen, maar kunnen er ook 1 of 2 baanwedstrijden aan toegevoegd worden omdat 

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

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

 • De competitie is alleen  voor junioren. 

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

opgenomen. 

• De leeftijd bij deelname aan de eerste wedstrijd van de competitie is bepalend voor de categorie 

waarin men dat gehele jaar meedoet.  

• Sommige wedstrijden vallen qua leeftijd niet samen met C/D en A/B junioren en hier wordt dan de 

leeftijd die bij de desbetreffende wedstrijd word gehanteerd geldend. Loop je toch een langere 

afstand dan die bij je leeftijd hoort kunnen er geen punten worden verdiend.  

• In wedstrijden met open deelname wordt het klassement voor de competitie opgemaakt door niet 

leden uit de uitslag te schrappen.  

• Het klassement wordt opgemaakt met een punten systeem. De winnaar van een wedstrijd krijgt 50 

punten, de nummer twee 45, de nummer drie 40, de nummer vier 35,de nummer vijf 30, de nummer 

zes 25 en vervolgens iedere plaats 1 punt minder dan de vorige.  

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

resultaten tellen mee voor de eindstand. 

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

resultaten tellen mee voor de eindstand. 

• Vervalt er een wedstrijd om wat voor reden ook, dan wordt het aantal tellende wedstrijden hiermee 

verminderd.  

▪ Bij gelijke eindstand wordt gekeken naar het totaal aantal gelopen wedstrijden door de atleten. Wie 

de meeste heeft meegedaan wint. Dit om vaak meedoen te belonen. Is ook dat gelijk, dan tellen de 

onderlinge wedstrijden. Is ook dat gelijk dan is er inderdaad een gelijke eindstand. 

• Als een deelnemer in de loop van een jaar lid wordt van de club en hij /zij heeft al eerder wel 

meegedaan aan wedstrijden van de competitie, dan worden deze niet met terugwerkende kracht 

alsnog in de klasseringen opgenomen.  

• Als een lid vergeten wordt in de uitslag en dit wordt bekend in de loop van de competitie, dan wordt 

het klassement wel herzien. Deelnemers worden verzocht te controleren of ze inderdaad in de uitslag 

zijn verwerkt.  

• Leden die pas op de 3 laatste wedstrijden voor het eerst meedoen, worden niet meer opgenomen in 

het klassement. Dit om competitievervalsing te voorkomen op een moment dat de beslissingen vallen.  

• Voor de meest aansprekende Prestatie(`s), Inzet, Trouw van de atleet of atlete, is nog een mooie 

extra prijs te verdienen (zeg maar de PIT prijs). 

• Alle prijzen zullen door de sponsor uitgereikt worden tijdens nieuwjaarsreceptie. 

 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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Millefleurs VB-competitie 2019 
 
 
 

 

 

 
Punten overzicht Deelnemers 
 

 

1    13   

2    14   

3    15   

4    16   

5    17   

6    18   

7    19   

8    20   

9    21   

10    22   

11    23   

12       

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.detelefoongids.nl/millefleurs-hoveniersbedrijf/18829860/5-1/&psig=AOvVaw0tF1uA1ksNu-nMZdHCw_LQ&ust=1556459546784992


  Hactueel  april 2020 
 

25 
 

Spikeshop.nl  PR pupillen competitie 2019 / 2020
   

 
Dit jaar (1 november 2019 t/m 31 oktober 2020) houden we weer een Spikeshop PR competitie.  
PR staat voor: Persoonlijke Records.  
Elke keer als je met wedstrijden meedoet en de atleet haar/zijn eigen PR’s verbetert behaal je punten. 
Hoofdbeheerder van het bijhouden PR competitie is Angela Veuger (moeder Daphne Veuger MPA1) in samenwerking 
met assistente Silvia Reumer (moeder Lorens JD1 Junior). 
 
De winnaar is de JEUGD ATLEET die in het jaar 2020 de meeste PR punten haalt. 

Categorieën: 

 Pupillen mini, C en B geboortejaar 2011, 2012 en 2013 (j/m)  

 Pupillen A geboortejaar 2009 en 20010 (j/m) 

 Junioren D & C geboortejaar 2006 t/m 2008 (j/m) 

Wat kun je winnen? 
- Per categorie krijgen de eerste drie een beker.  
- De winnaar van alle categorieën bij elkaar wint een paar waardebonnen te besteden als ALLROUND SPIKES 

van Spikeshop.nl en HAC’63 t.w.v. €75,= 

Welke wedstrijden tellen mee? 

 Voor pupillen: minimaal 8 wedstrijden (indoor en/of outdoor) en maximaal 16 wedstrijden. Doe je meer dan 
tellen de beste 16 wedstrijden! 

 Deelnemende wedstrijden zijn: indoor meerkamp pupillen/ D junioren/VB Hoogeveen, indoor Heerde, indoor 
Dronten, indoor Stadskanaal, indoor Drachten, Indoor Decathlon Apeldoorn, indoor Heerenveen, outdoor 
openingswedstrijd Assen, Medaillewedstrijden (alle Atletic Champs Groningen/Drenthe),  Nelli Cooman Games 
Stadskanaal, Noord Nederlandse Kampioenschappen, FBK games Hengelo (alleen PR punt), alle onderlinge 
wedstrijden HAC’63 en clubkampioenschappen HAC’63 

 Voor junioren D&C: alle wedstrijden (Let OP: deelname melden bij Sander, sander.baas@home.nl) 

Aanmeldingen:  
Inschrijven voor de Spikeshop PR competitie is niet nodig, zodra je met wedstrijden meedoet, doe je automatisch 
ook mee aan deze competitie.  

Aanmelden wedstrijden kunnen zelf verzorgt worden via AtletiekNu.nl de betaling gaat via Ideal, mocht de 
aanmelding niet lukken kan dat via woctechnisch@hac’63.nl geregeld worden. Daarbij is naam, geboortedatum, 
atletieknummer en @mail adres noodzakelijk incl. contante betaling en juiste inschrijving wedstrijd. Gegevens 
worden na wedstrijd afronding verwijderd i.v.m. AVG wet. 

Hulpouder(s) voor bij de medaille (Atletic Champs) / HAC’63 georganiseerde wedstrijden kunnen zich aanmelden 
bij woctechnisch@hac63.nl. Vele handen maken licht werk. Je wordt daar waar kan zoveel mogelijk ingedeeld bij 
je eigen kind. 

Puntentelling: 

 1 punt: deelname aan een wedstrijd waarbij je aan 3 of meer onderdelen deelneemt.  

Uitzondering op deze regel: de C/D competitie. Daar krijg je ook een punt als je aan 2 onderdelen deelneemt.  
 Iedereen kan maximaal 12 wedstrijd deelname punten behalen. Doe je met een 13de wedstrijd mee, 

dan krijg je daarvoor geen wedstrijdpunt.  

 3 punten: Als het je eerste outdoor wedstrijd is en je daarom nog geen pr’s hebt om te verbeteren.  

 2 punten: Als het je eerste indoor wedstrijd is en je daarom nog geen pr’s hebt om te verbeteren.  

 1 punt: verbetering van een persoonlijk record (pr) 

 Clubrecords krijg je dit jaar geen punten voor.   

mailto:sander.baas@home.nl


  Hactueel  april 2020 
 

26 
 

Reglement:  

 Bij gelijke stand wordt er gekeken naar: 
1. Wie meer pr’s verbroken heeft.  
2. Naar het aantal onderdelen waar pr’s op zijn verbroken, hoe meer hoe beter.  
3. Wie heeft de grootste verbeter prestaties gemaakt binnen het onderdeel. (Bv. verspringen PR was 2,10 en 

naar PR 2,95 meter of sprint PR 11,2 naar PR 10,5 sec.) 
4. Naar het aantal verbroken clubrecords. 

 Punten krijg je alleen op onderdelen die door de atletiekunie in de reglementen voor je eigen categorie 
geadviseerd worden. De onderdelen van Athletics Champs tellen ook mee.  

 Indoor en Outdoor pr’s en clubrecords zijn altijd gescheiden.  

 Bij de pr’s en clubrecords is bij de sprintnummers onderscheid gemaakt tussen elektronische tijden en 
handtijden.   

 Kies je ervoor om mee te doen aan wedstrijden die niet meetellen voor de competitie en je behaald een pr 
(loop wedstrijden zijn hierop een uitzondering), dan krijg je er geen wedstrijdpunt voor, maar wel een punt 
voor je behaalde PR. Voor aparte loop wedstrijden worden geen punten toegekend, aangezien deze 
competitie voor technische onderdelen van toepassing zijn. Mocht je wel een PR behalen op afstanden die 
binnen de competitie vallen dan wordt dat de nieuwe uitgangspositie om een punt te scoren. 

Deze resultaten van 600 m. en 1000 m. dienen doorgegeven te worden aan beheerder PR competitie 
mevrouw Angela Veuger (moeder Daphne Veuger MPA1 of woctechnisch@hac63.nl). 

 Heb je een Clubrecord behaald mag je dit kenbaar maken bij de woctechnisch@hac63.nl en zullen wij dit met 
betreffende verantwoordelijke doorgeven. 

 
Tussenstanden. 

De tussenstanden van HAC’63 PR competitie komen elke maand in het clubblad te staan. Ook wordt de stand 
regelmatig meegestuurd bij aankondigingen van wedstrijden. 

 
Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij Angela Veuger en/of Silvia Reumer – woctechnisch@hac63.nl 

 
  

10% korting voor HAC’63 leden op spikes en/of 

hardloopschoenen op vertoon van lidmaatschap of AU (excl. 

aanbiedingen) 

mailto:woctechnisch@hac63.nl
mailto:woctechnisch@hac63.nl
mailto:woctechnisch@hac63.nl
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AGENDA 2019/2020: 

 Indoor agenda (seizoen oktober ’19 tot maart ’20) 

 Outdoor agenda (seizoen april ’20 t/m september ’20) wedstrijden worden pas officieel in februari 2020 
bekend gemaakt in atletieknu.nl of enkele wedstrijden later bijgeschreven in atletieknu.nl, houdt deze zelf 
goed als ouder/verzorger/atleet in de gaten. Wedstrijden worden via trainers HAC’63 tijdig geïnformeerd of 
via jeugd@hac63.nl 

Wedstrijden 2019/2020 

2019/2020 PRCompetitie Pupillen Soort Omschrijving Data 

Indoor Heerde Meerkamp Technisch Koninklijke vd Most jeugd toernooi 23 nov. ‘19 

Indoor Hoogeveen Meerkamp Technisch 
Indoor meerkamp Pupillen/D 
junioren en VB 30 nov. ’19 

Indoor Dronten Meerkamp Technisch 11e Solana Atletiek Indoor Dronten 30 dec. ‘19 

Indoor Stadskanaal Meerkamp Technisch Indoor Stadskanaal incl. 600 meter 12 jan. ‘20 

Indoor Drachten Meerkamp Atletic Champs 13e indoor incl. Estafette team 8 feb. ‘20 

Indoor Tuk/Steenwijk Meerkamp Technisch Visscher Sport indoor Gala 7 mrt. ‘20 

Indoor Apeldoorn Meerkamp Technisch 
Decathlon Nationale Pupillen 
Indoor 2020 8 mrt ‘20 

Indoor Heerenveen Meerkamp Technisch 45e indoor 21 mrt ‘20 

Outdoor Assen Meerkamp Technisch Opening technische wedstrijd 5 apr ‘20 

Outdoor Emmen Meerkamp Atletic Champs 
Medaillewed 1e 
Groningen/Drenthe 11 apr ‘20 

Outdoor Stadskanaal Meerkamp Atletic Champs 
Medaillewed 2e 
Groningen/Drenthe 2-mei-20 

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

Outdoor Stadskanaal Meerkamp Technisch Nelli Cooman Games 6 juni ‘20 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Technisch Onderlinge HAC '63 Najaar 20 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Technisch NN Kampioenschap Pupillen 20 juni ‘20 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Atletic Champs 
Medaillewed 3e 
Groningen/Drenthe 5 sep ‘20 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Technisch + Loop Clubkampioenschappen HAC’63 26 sep ‘20 

Indoor Hoogeveen Meerkamp Technische 
Indoor meerkamp Pupillen/D 
junioren en VB (seizoen ’21) 28 nov. ‘20 

* Wedstrijd uitslagen worden bij elkaar opgeteld om te komen tot medaille  
FBK Hengelo1 alleen punten voor behaalde PR 

 

 
  

10% korting HAC’63 leden spikes en/of hardloopschoenen op 

vertoon van lidmaatschap of AU (excl. aanbiedingen) 

mailto:jeugd@hac63.nl


  Hactueel  april 2020 
 

28 
 

Uitslagen  PR competitie 2019 / 2020 

A-pupillen: 

Naam pupil P
u

p
il 

2
3

-1
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0

1
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0

1
9

 

3
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9

 

1
2

-0
1

-2
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2
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0
8
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2
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0

2
0

 

0
7
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3

-2
0

2
0

 

          To
ta

al
 

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

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

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

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

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

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

Lucas Martens A1   2     1+3 1           7 

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

Sabine Zuidema  A2 2 1       1+2           6 

Timo van Hautum A1     2 1+1 1             5 

Naomi Hoorn A1 1 1+1                   3 

Rion Norde A1   2                   2 

Yannick Oostindiën A1   2                   2 

Amalia Yusif A2   2                   2 

                            

 

Mini – B – C pupillen 

Naam pupil P
u

p
il 

2
3
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2
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          Totaal 

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

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

Vera Schepers B   2                   2 

Jorrit Norde Mini   2                   2 

                            

 

Angela Veuger 
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Hierbij de Technische Wedstrijdkalender voor seizoen 2019/2020 (buitenwedstrijden). 
Inschrijven kan via www.atletiek.nu. 

 

 
  

http://www.atletiek.nu/
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La Brochette Coopertest 

Beste mensen, 

  

Ondanks de regen en de wind een record aantal deelnemers aan de La Brochette Coopertest van 108 

personen. 

Wederom bedankt voor jullie geweldige ondersteuning vanavond tijdens de La Brochette 

Coopertest editie maart 2020. 

Ook met name de sponsoren die deze Coopertest weer hebben ondersteunt: “La Brochette” koffie, 

broodjes en dagmenu’s en      “De Gier Bloemen”. 

Nog even een statistische terugkoppeling: 

  

Aantal deelnemers coopertest 10-03-2020  (6 minuten): 22 personen 

Jongste deelnemer:                                       6 jaar (1199 mtr., Lieke Vredeveld, geb. 17-03-2013) 

Oudste deelnemer:                                        60 jaar (720 mtr., Rene Uunk, geb. 10-09-1960) 

Gemiddelde afstand:                                   1.095mtr. 

Maximale afstand gelopen :                       1.546 mtr. 

Kortste afstand gelopen:                              450 mtr. 

Totaal samen gelopen afstand:                 24.085 mtr. 

  

Aantal deelnemers coopertest 10-03-2020  (12 minuten): 86 personen 

Jongste deelnemer:                                     11 jaar ( 2522 mtr., Lourens Reumer) 

Oudste deelnemer:                                        70 jaar (Jannes Heijnen) 

Gemiddelde afstand:                                   2.739 mtr. 

Maximale afstand gelopen :                       3.721 mtr. (Dave Mulderij) 

Kortste afstand gelopen:                            1.200 mtr. 

Totaal samen gelopen afstand:                  235585 mtr. 

  

Voor verdere details zie ook de website: www.labrochettecoopertest.nl 

  

Nogmaals bedankt voor jullie inzet vanavond, 

  

Groetjes namens: 

Voltallig WOC HAC63 

Wim Hut 

  

http://www.labrochettecoopertest.nl/
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Bruin vet 
 
Ik zat gisteravond op de bank naar Girls Night te kijken, 
een een of ander vrouwen programma waarbij men 
normaal (denk ik) bij elkaar op schoot kruipt maar waarbij 
iedereen nu op grote afstand van elkaar zat en het over 
vrouwendingen had.  
 
Een van de dingen was overgewicht. Stiekem toch een 
onderwerp waar veel vrouwen zich druk over maken 
maar waar ook veel mannen mee te maken hebben. Het 
is een onderwerp dat we of veel bagatelliseren van; ‘oooh 
ja, een klein pondje te veel maar dat maakt me wel 
gezellig’. Of we praten er gewoon niet over en laten het 
een beetje in de doofpot. Of we doen juist wel goed ons 
best en gaan crahs-diëten om vervolgens weer een keer 
zo hard aan te komen. Maar ‘vet’ dat was het onderwerp. 
Bruin vet wel te verstaan, een woord dat ik niet kende en 
wat vies klinkt. Naast dit bruine vet ging het ook over van 
die irritante wiebelaars, van die kauwgomkauwers, van 
penne-frunnikers. Irritant. Allemaal. Bruin vet, 
kauwgomkauwers, pennefrunnikers. 
 
Wat eigenlijk nog irritanter is, maar toch ook wel mooi, is 
dat het allemaal goede dingen zijn. Eerst het bruine vet. 
Liesbeth van Rossum (internest en endocrinoloog) en 
Mariëtte Boon (internist in opleiding) zaten op, aparte ver 
uit elkaar staande, stoelen in het programma. Samen 
hebben zij het boek ‘Vet belangrijk’ geschreven. In dat 
boek leggen ze uit wat bruin vet is en waarom het 
eigenlijk beter is dan wit vet. Ik citeer: “Bruin vet is een 
vetweefsel dat energie omzet in warmte - het verbrandt 
calorieën. Het vet wordt actief als het lichaam het koud 
heeft en zorgt er dan door verbranding voor dat de 
lichaamstemperatuur op peil blijft. Zoogdieren die een 
winterslaap houden, gebruiken hetzelfde bruin vet om 
tijdens hun winterslaap warm te blijven.” Iedereen blijkt 
bruin vet te hebben, bij de een is het alleen wat actiever 
dan bij een ander. De vervolg vraag daarop is: hoe maak 
je het actief en hoe (be)houd je het? Dat het bruine vet 
minder wordt en minder actief is naarmate je ouder 
wordt is bewezen. Er is alleen nog niet echt veel bekend 
over hoe dat proces kan worden vertraagd. Daar zijn de 
dames nog onderzoek naar aan het doen. Wel weten ze 
dat het bruine vet actiever wordt als je het koud hebt. 
Dus; verwarming omlaag en koud douchen! 
 
Dan die andere irritante dingen die stiekem ook een anti 

 

 

 

 

 
Dan die andere irritante dingen die stiekem ook een anti 
overgewicht blijken te zijn. Het ‘probleem’ is dat veel 
mensen te weinig bewegen, op (het thuis)kantoor. We 
proberen dan vaak om te gaan sporten. Maar dat is nogal 
eens een brug te ver en dan gebeurt het zomaar dat we 
helemaal niet bewegen. Dan ploffen we om 8/9 uur 
uitgeput op de bank en blijven daar suf liggen tot we ons 
om 11 uur naar bed verplaatsen om daar verder te liggen. 
Een oplossing hiervoor is om meer te bewegen tijdens de 
kantooruren. Bijvoorbeeld door; 10 squads te maken 
voordat we gaan zitten op de wc, onze benen een aantal 
keren over de stoel leuning te gooien voordat we gaan 
zitten, rondjes met je armen te draaien voordat je koffie 
inschenkt (of wacht totdat het automaat klaar is), andere 
mini-oefeningen te doen voor standaard activiteiten. 
Mocht dit toch nog lastig gaan dan zijn zelfs die irritante 
dingen nog te overwegen. Uit onderzoek is gebleken dat 
die irritante bewegers over het algemeen slanker zijn. Dus 
wil je ook een kilootje kwijt (of in ieder geval niks/minder 
erbij), overweeg dan eens om ook zo’n irritant figuur te 
worden en start met het frunniken aan een pen, met het 
nonchalant en overdreven kauwen van je kauwgom of 
met het achteloos wiebelen van een been/voet.   
 
Liesbeth en Mariëtte hebben tig keer benadrukt dat het 
geen wondermiddelen zijn, het koude douchen, het 
achteloos wiebelen met de voet en zelfs het maken van 
squads voor een toilet bezoek niet. Dat wil ik dus ook 
graag meenemen; het zijn geen garanties om af te vallen 
maar het zijn hoe dan ook dingen die gezond zijn voor je 
lijf (al is dat overdreven kauwen van kauwgom wel 
heeeeeel irritant). 
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Ik geef mezelf nog maar een paar dagen 

lamlendigheid. Maar ondertussen zoek ik ook naar 

een trainingsschema. Want vooral nu de druk van de 

ketel is, is structuur van groot belang. Halverwege 

april start de inschrijving voor Dé Marathon. Er is 

contact met de organisatie omdat we als groep in 

kunnen schrijven! Zoveel liefhebbers zijn er al! Ook 

kunnen vanaf april de rechtstreekse vluchten worden 

geboekt. Dus die stok achter mijn deur moet er 

komen. 

Mán wat verlang ik naar de dag dat ik me weer druk 

maak over de broek die te warm en het shirt dat te fris 

is.  In november zal alles toch wel weer ‘normaal’ zijn? 

www.wandelnetwerk.nl  

 

 

Rommy    

 

 

Van Marathon naar Athene 7                  

Van Marathon naar Athene – 7 

Vorige maand begon ik mijn verhaal met: er is iets nieuws 

in Nederland. En toen kwam er een verhaal over de wind. 

Over weer en wind. En wat je dan aan moet. Hoe 

onbelangrijk lijkt dat nu. 

Hoe druk ik me maakte over alle leuke evenementen die 

allemaal in dezelfde periode vielen, een feestje, de 

cascaderun, de clubkampioenschappen Padel… Ik zit nu 

avond aan avond thuis. Er is tijd over voor andere hobby’s 

zoals het schrijven. Maar ik krijg geen letter op papier. 

Want er is iets nieuws in de wereld! Corona is het enige 

waar we over horen, praten, nadenken en lezen. En ik 

heb niet de behoefte om daar iets aan toe te voegen.  

Omdat overal de druk af is, staat het hardlopen op een 

laag pitje. Alle runs waar ik me voor heb ingeschreven, 

zijn vervallen. Niets hoeft opeens meer en niets lijkt 

belangrijk. Ook voel ik me al wekenlang niet fit. Ik hoest 

steeds harder maar heb geen koorts en andere klachten. 

Alleen wat futloos en lamlendig. Maar dat kan allerlei 

oorzaken hebben want wat we allemaal tot ons krijgen 

via de televisie, is niet echt bevorderlijk voor de 

nachtrust. 

Voor 12 maart liepen we een onfortuinlijke ronde 

rondom de VAMberg. Eén van ons kwam zo hard te vallen 

dat we op zondagochtend om 10 uur al bij de 

huisartsenpost zaten. Ik heb nog nooit zo’n rare wond 

gezien maar de dienstdoende arts heeft er een 

kunstwerkje van gemaakt. Maar verder ging het trainen 

lekker. We maakten prachtige kilometers! In het (door mij 

pas ontdekte) Reestdal met zijn prachtige 

wandelnetwerk, zwierven we van knooppunt naar 

knooppunt. De mond hing  daar meer los van verbazing 

over zoveel natuurschoon dan van het happen naar 

adem. Maar genieten deden we! Op 10 maart liepen we 

de coopertest en ik was erg blij met het resultaat. Voor 

een vrouw van 50+ is mijn conditiepeil ‘zeer goed’.  En 

toen werd het 12 maart. 

http://www.wandelnetwerk.nl/
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Decathlon nationale pupillen wedstrijd zondag 8 Maart 2020. 

Zondag 08 Maart was het zover de nationale pupillen wedstrijd in het Omnisport te Apeldoorn. 

Wij zijn al vroeg naar Apeldoorn vertrokken omdat mama daar moest helpen jureren, ik moest nog 

wachten tot mijn wedstrijd zou gaan starten om 12 uur. 

Wat vond ik het spannend, mijn eerste indoor tijdens een nationale wedstrijd  

Ik mocht beginnen met een 600 meter, mijn start ging niet helemaal goed waardoor ik als laatste van 

start ging, na 100 meter kon ik mijn leeftijdsgenootjes inhalen en liep ik vooraan, ik bouwde een kleine 

voorsprong op wat ook de bezoekers zagen en mij gingen aanmoedigen, ik schrok hier wat van 

waardoor ik mijn tempo ging inhouden, ik werd toen ingehaald en dacht he dat is niet de bedoeling, 

hierdoor heb ik mijn tempo wat kunnen ophogen en ben ik weer mijn mede atleten gaan inhalen, 

helaas lukte het niet meer om iedereen in te halen en finishte ik als 6de met een  nieuw pr (bijna 12 

seconden van mijn oude pr afgehaald). 

Na de 600m mocht ik gaan verspringen, dit is niet mijn favorietste onderdeel, hier ben ik uiteindelijk 

11de geworden, daarna hadden wij pauze. 

Na de pauze moesten wij medicinbal doen, dit vindt ik wel een heel leuk onderdeel, hier ben ik 

uiteindelijk 5de geworden, als laatste moesten wij 40m sprinten, hier ben ik 8ste geworden. 

In het totaal klassement ben ik 5de geworden, ik ben hier heel erg trots op en weten jullie wat ik het 

allermooiste van  de dag vond………….. dat ik nieuwe vriendinnen heb gemaakt  

Ik hoop dat ik met mijn verhaal ook andere atleten kan motiveren tot het meedoen van de wedstrijden, 

want het is niet alleen heel erg leuk om te sporten maar je maakt ook weer nieuwe vriendjes!!!!!  

Voor de wedstrijd.                      Hier sta ik in baan 4 bij de sprint.                Einde van de wedstrijd. 

 

 

 

 

Groetjes van Lieke Vredeveld, mini pupil. 
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Te koop: kleding - schoenen 

Heb je items die je wilt verkopen? Stuur je verzoek (foto’s en omschrijving) op naar 

hactueel@hac63.nl . Dan zal deze hieronder worden geplaatst. Als items verkocht zijn, dan graag 

weer een berichtje, zodat er alleen echte “te koop” items blijven staan. 

Groet Manon 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Te Koop Singlet (maat 134) 7,50      Craft thermo shirt Zwart maat 128/134 

€7,50Informatie Fam. Reumer 0621538993  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

                 

 

     Wij hebben nog spikes te koop. 

     Brooks maat 43, bijna niet gebruikt. 
  
     Rieta de Boer 
     0624369231 
 

 

mailto:hactueel@hac63.nl
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Contact vragen en opmerkingen voor de 

redactie: Redactie HACtueel, Postbus 2046, 

7900 BA Hoogeveen, hactueel@hac63.nl 

 

 

Algemene vragen  

Lidmaatschap, Cor Stienstra,  

ledenadministratie@hac63.nl 

Verhuur materiaal, Jacqueline ten 

Brummelhuis, 06-46242250 /  

Jacqueline@brumma.nl  

 

 

 

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

Trainingen www.hac63.nl/Trainingstijden.php 
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