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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting.
Atleet van het jaar & vrijwilliger van het jaar

2

Hactueel oktober 2020

Inhoud
3 Redactioneel
4 Voorwoord oktober 2020
5 Ledenmutaties
Corona Update

6 Contributie lidmaatschap HAC’63
7 Rabo Club Support
8 Sport voor de jeugd: ook bij minder
9

financiën
Vacature BESTUURSLID

Vacature PR COMMISSIE
Vacature LID WOC Technisch
Vacature LID WOC Loop

11
12
16
17
18

Samenwerking met AZC
Chocolade letteractie 2020
La Brochette Coopertest
Bork Stuifzandrun AFGELAST

Loopjes okt. – nov
Update vanuit de WOC-loop
19 Overzicht wedstrijden HAC63
20 Wedstrijd schema Hac’63
HypotheekCentr. Hoogeveen Competitie
2020 GECANCLED
21 Tussen stand Hac’63 HypotheekCentr.
Hoogeveen Competitie GECANCLED
23 Wedstrijd schema Schoonmaakbedrijf
Prent Junioren Comp. 2020 GECANCLED
25 Millefleurs G-competitie GECANCLED

Redactioneel
Toekomst ….
Afgelopen woensdag was het vervolg van
de ALV. Naast het bestuur waren er een
stuk of 16 leden aanwezig.
Enerzijds hoorde ik de vorige keer
zeggen: als ik dat (eerder) had geweten,
dan had ik ……. Aan de andere kant zijn
er dan wel zo weinig leden online
aanwezig.
Ik doe daarnaast mijn uiterste best om
jullie via het HACtueel te informeren
welke clubzaken er spelen. En in dit
nummer staan er 2 acties waar
IEDEREEN aan kan meedoen, om te
zorgen dat HAC’63 een steuntje in de rug
krijgt. 1) de Chocolade letter actie. Als
ieder lid nu een paar letters koopt ….
2) de Rabo clubkas actie. Iedereen die
een rekening heeft bij de Rabobank kan
op een lokale sport club stemmen. Naar
gelang hoeveel procent van de stemmen
bij onze club komt, krijgt HAC’63 een deel
van het geldbedrag.

Verder is het raadzaam om de komende
tijd ook de website in de gaten te houden:
er kunnen door de regels omtrent de
CORONA mogelijk zaken veranderen
Spikeshop.nl PR pupillen competitie
(trainingstijden, groepsgrootte, regels op
Reglem. spikeshop.nl PR comp. 2019-2020 de baan). In ieder geval is na de junioren
Agenda spikeshop.nl PR competitie
competitie ook de senioren competitie en
de Millefleur competitie voor dit jaar
Uitslagen PR competitie 2019/2020
gecanceld.
Alieke’s column
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33 Te koop: kleding - schoenen

Veel leesplezier

Manon Vos

Inleveren kopy voor:

25 oktober 2020 hactueel@hac63.nl
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Voorwoord oktober 2020
Beste leden,
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat Corona weer de kop op steekt. Er zijn weer verscherpte
maatregelen van kracht en ook wij zullen hier enige hinder van ondervinden. Voor de zomervakantie
zijn er een aantal maatregelen ingezet om zoveel mogelijk veilig te kunnen sporten. Ik wil jou vragen
om, voor zover je dat al niet deed, de hygiëne maatregelen op te volgen:
- handen ontsmetten bij het betreden van de baan en materialen weer schoonmaken voor deze
worden opgeborgen.
- Ook mogen er geen atleten in de berging komen, enkel de trainers om materialen te pakken en op
te bergen.
- Hier geldt zoveel mogelijk de 1,5m regel en dat geldt ook voor bij elkaar staan/zitten. Er mogen
tijdelijk ook geen ouders of toeschouwers bij de baan verschijnen. We hanteren de “kiss and ride”
methode.
Gelukkig hebben de nieuwe ingestelde maatregelen geen effect op de sport zelf. We mogen allemaal
gewoon sporten. Uiteraard vragen we om gezond verstand: Voel je je niet fit, ben je verkouden of heb
je andere Corona verschijnselen, blijf dan thuis. Ook als er in je directe omgeving Corona is
geconstateerd of ben je getest maar heb je nog geen uitslag, blijf dan thuis. Ik besef heel goed dat er
onrust is en dat de nieuwe maatregelen een grote impact hebben op het sociale leven. Houden we
ons allemaal aan de regels, dan kunnen we de effecten van Corona wellicht in de tijd de baas worden.
Komende maand start de RaboClubSupport weer. Ook dit jaar doen wij er weer aan mee.
RaboClubSupport is voor leden van de Rabobank een mogelijkheid om lokale (sport)verenigingen
een financiële bijdrage vanuit de Rabobank te kunnen ontvangen. Hoe werkt het? Vanaf 5 oktober
kan je via de Rabobank een stem uitbrengen op je vereniging. Hoe meer stemmen er op onze
vereniging , des te groter de bijdrage vanuit de Rabobank! Ieder lid van de Rabobank ontvangt een
code en mag stemmen. Vraag dus opa en oma, ooms en tantes en iedereen daarom heen om op
HAC’63 te stemmen. Vorig jaar hebben we ruim € 800 mogen ontvangen. Het zou mooi zijn om hier
dit jaar overheen te komen! Zie deze link voor meer informatie en om te stemmen:
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/
Dan de derde editie van de Chocoladeletteractie! Bijna iedereen heeft afgelopen week de
bestellijsten en boekje met uitleg ontvangen. Ook zijn de sponsoren weer benadert om
chocoladeletters met logo te kunnen bestellen. Van iedere letter die jij verkoopt gaat € 1 direct naar
de vereniging.
Nu de clubkampioenschappen zijn geweest, en het seizoen tot een einde komt, kan het zijn dat je in
een nieuwe groep komt. Ieder jaar schuift een atleet naar een volgende categorie. Zo wordt
bijvoorbeeld een A1 pupil een A2 pupil en een A2 pupil wordt een D junior. Door het verschuiven van
categorie kan je trainingstijd anders worden. Via de trainers kan je info krijgen over de nieuwe
categorie.
Afsluitend nog even de status van het wedstrijd secretariaat: De aanvraag voor de garantstelling ligt
op dit moment bij SWS. Als alle ingediende stukken (financieel plaatje en projectomschrijving)
akkoord zijn, volgt een garantstelling waarmee de financiering kan worden aangevraagd. Dit is een
spannend beslismoment. Ik hoop zo spoedig mogelijk meer informatie te kunnen geven.
Voor nu: blijf gezond en houd rekening met elkaar.
Sportieve groet Erik Reumer
Voorzitter
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Leden mutaties
Er zijn 10 aanmeldingen en 3 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

CORONA UPDATE (28 SEPTEMBER 22.00)
Op de website van HAC’63 staat altijd het laatste nieuw betreffende de COVI-19 maatregelen! Houdt
de website dus in de gaten: www.hac63.nl
28 september – vandaag heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd die morgen dinsdag
29 september vanaf 18.00 van kracht gaan. Vooralsnog lijken de maatregelen voor de sport mee te
vallen. Volgens de informatiesite van de rijksoverheid hoeven we tijdens de training geen rekening te
houden met de 1,5 meter en de maximale groepsgrootte van 40 personen.

Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport?
Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40
personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na
afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.’
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
Wel is het per direct verboden om de komende drie weken tijdens trainingen en wedstrijden langs de
kant te zitten.

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?
Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door
te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet
meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
Daarnaast is het belangrijk dat de hygiëneregels (weer beter) gevolgd worden. Dat betekent dus bij
binnenkomst handen wassen en niet spugen (of neus legen) op en rond de baan!

Waarschijnlijk zal er in de loop van de week wel het een en ander
voor qua trainingen veranderen.
Denk hierbij aan aanvangstijden etc.
Blijf daarom de komende dagen en weken de site in de gaten
houden!!!!
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Rabo-Club- Support

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/
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Sport voor de jeugd: ook bij minder financiën
Sporten in clubverband is met name voor kinderen belangrijk en ook mogelijk als het weer mag.
Wanneer door het Coronavirus of een andere oorzaak het geld ontbreekt zodat kinderen of jongeren
geen lid kunnen blijven of worden van een sportvereniging, dan kan het Jeugdfonds de contributie
betalen.
Natuurlijk ligt alles nog stil maar als de aanvraag nu gedaan wordt, kunnen kinderen en jongeren
direct meedoen of blijven meedoen zodra er weer gesport mag worden.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie
of het lesgeld betalen en eventueel ook de spullen zoals sportkleding.
Aanmelden kan via https://kindsupportdrenthe.nl/
Vragen bij voorkeur via e – mail: gerda.drenthe@jeugdfondssportencultuur.nl of op dinsdag- en
donderdagochtend van 9 tot 12 uur via telefoon 085 086 28
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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,
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waaronder jury organisatie, wedstrijdofficials, wedstrijdplanning, chronoloog plannen of
communicatie.
Wij vragen
• 1 x per maand beschikbaar bent voor een wedstrijdvergadering tijdens trainingsuren, max 1 uur
• Beschikbaar tijdens de thuiswedstrijden
• Eigenaarschap en pro-actieve inzet
Wij bieden
• De kans om organisatie-ervaring op te doen.
• Ervaring en inzicht krijgen in atletiek onderdelen in breder perspectief
• De wedstrijden te organiseren en uit te voeren met de hulp van andere vrijwilligers en
commissies.
• Gratis eten en drinken tijdens deze wedstrijden
Reageren op de vacature kan via: info@hac63.nl of woctechnisch@hac63.nl
Vacature WOC loop
HAC63 kent 2 commissies die zich bezig houden met het organiseren van wedstijden. Waaronder
de WOC-technisch en de WOC -Loop. De WOC-technisch houdt zich bezig met het organiseren van
baanwedstrijden waarin technische onderdelen centraal staan. De WOC- loop richt zich op het
organiseren van hardloopwedstrijden.
De WOC-loop organiseert jaarlijks 7 hardloopwedstrijden. Om deze in goede banen te laten lopen
zijn wij op zoek naar versterking.
De taken zijn onder meer:
 Samen met de andere leden een wedstrijd goed en soepel te laten verlopen aan de hand
van opgestelde draaiboeken.

Vergunningen aanvragen

Maken van PR voor deze wedstrijden.

Routes maken en uitzetten

Inschrijvingen verzorgen

Opstellen van flyers

Inrichten van het parcours

Maken van financieel overzicht per wedstrijd

Sponsors werven

Eventueel nieuwe ideeën aandragen
Wij zijn een actieve en betrokken commissie met vooral aandacht op doen met korte
vergaderingen. Je kunt meedraaien in de commissie en afhankelijk van je interesse, kun je
een bepaalde taak oppakken. Wij vergaderen 1x per maand 1 a 2 uur.
Lijkt het jou leuk om hardloopwedstrijden te organiseren, dan zijn op zoek naar jou.
Reageer kan via info@hac63.nl of op woc@hac63.nl.
Hartelijke groet van de WOC-loop
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SAMENWERKING AZC
19 september 2020
Beste leden,
Sinds kort is er een samenwerking met het AZC in Hoogeveen. Dit loopt via Vrijwilligers Hoogeveen.
Met deze samenwerking worden vrijwilligers vanuit het AZC ingezet bij klussen bij verenigingen. Ook
met HAC’63 is er gevraagd naar een samenwerking.
Het doel is tweeledig: de bewoners van het AZC krijgen een zinnige dagbesteding en wij, als
vereniging, krijgen helpende handen bij het onderhoud van de baan
Vorige week is de eerste proefmiddag geweest. Er is toen een begin gemaakt aan het onkruidvrij
maken van de randen langs het kunstgras. Dat was een mooie start en de vrijwilliger, Bakary (ook
aanspreekpunt voor bewoners van het AZC), een aardige man en zeer behulpzaam.
Hoe werkt het?
Onze klus (onkruid en groenonderhoud) verschijnt iedere week op een lijst met klussen in heel
Hoogeveen.
Bewoners schrijven zich in op een klus. De klusaanbieder, in dit geval HAC’63, krijgt een bericht over
het te verwachten aantal vrijwilligers.
Per middag, liefst 1 middag per week, komen er maximaal 6 vrijwilligers vanuit het AZC. Dit zijn
meestal dezelfde personen op een klus, maar dat kan wel variëren.
Het wordt zeer op prijs gesteld als er ook vrijwilligers van HAC’63 er bij zijn. Dit is onder andere om
onze taal te leren, maar ook om meer van elkaars cultuur en land te weten te komen.
De meesten spreken behoorlijk Engels en sommige spreken ook al een beetje Nederlands.
Goed om te weten:
Mensen vanuit het AZC kunnen soms een zeer heftige achtergrond hebben, zoals vluchtelingen uit
oorlogsgebieden. Vanuit COA worden deze mensen begeleid. Het kan zijn dat zij binnen de groep van
vrijwilligers aanwezig zijn. Het kan dus zijn dat zij soms anders reageren op situaties dan dat wij
zouden doen. Houdt daar rekening mee.
De zinnige dagbesteding geeft het gevoel dat bewoners van het AZC iets nuttigs kunnen bijdragen
aan de samenleving. Het is voor vele ook een mogelijkheid om even weg te komen uit de dagelijkse
sleur.
Als voorzitter doe ik een oproep aan jou:
Kan je dinsdag of donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 en wil je meewerken aan een zinnige
tijdbesteding van de bewoners van het AZC? Dan nodig ik je uit om je aan te melden.
Zit je nog op school en ben je beschikbaar op de dinsdag of donderdagmiddag, dan kan dit onderdeel
zijn van de sociale stage.
Je aanmelding of vragen mag je sturen naar voorzitter@hac63.nl
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Chocolade letter actie 2020
Ook dit jaar zal er weer een chocolade letter actie georganiseerd worden. Hieronder staat de
werkwijze. Er worden op de trainingen folders en bestellijsten uitgedeeld. Deze zijn ook via de
website te downloaden:
http://www.hac63.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Chocoladeletter-bestellijst-verkoperHac63.pdf
Je kan nu je ouders, familie leden, buren, vrienden, kennissen, collega’s, andere bedrijven etc etc de
bestellijst laten invullen om voor Hac’63 weer een mooi bedrag bij elkaar te sparen.
We hebben met de opbrengsten van de afgelopen 2x het krachttoestel op het middenveld gekocht.
Dit jaar wordt er nog een mooi nieuw doel gezocht voor de opbrengsten.
Het zou mooi zijn als we weer evenveel als afgelopen jaar kunnen verkopen!
SAMEN STAAN WE STERK! Ook in financiële moeilijke tijden! Met deze acties kunnen we het verschil
maken.
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Helaas moeten we mededelen dat de Bork Stuifzandrun van 2020 alsnog word afgelast. De afgelopen
weken is de organisatie druk bezig geweest om alles rond te krijgen voor 18 oktober, maar hierbij
zijn ze tegen een paar onoverkoombare hordes aangelopen. Hierdoor is het voor de organisatie lastig
om de wedstrijd te organiseren en daarbij rekening te houden met de Corona maatregelen. Hierdoor
zal de vierde editie nog minimaal een jaartje moeten wachten.

17

Hactueel oktober 2020

Loopjes - oktober & november (www.hardloopkalender.nl )
Telt mee voor Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie Competitie is gecanceld
Telt mee voor Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie – Competitie is gecanceld

Oktober
Do

8

La Brochette Coopertest

Hoogeveen

12 min.

Zon

18

Bork Stuifzandrun *)

Stuifzand

5 & 10 km.

Zat

31

Lemerlerbergloop

Lemele

5 – 10 km

November
Zat

14

RunForestRun Holtingerveld

Havelte

9 – 18 – 29 km

Zat

21

Zwarte Dennen Cross

Staphorst

5 – 10 km

UPDATE vanuit de WOC-loop
Hier even een berichtje vanuit de WOC loop.
Het afgelopen jaar zijn er weinig wedstrijden geweest. De COVID19 heeft ons leven totaal in de ban.
De WOC heeft samen met Aard en in nauw overleg met de sponsor besloten om de competitie
Hypotheekcentrum Hoogeveen daarom voor dit jaar te annuleren.
We hopen dat het volgend jaar een mooi loop seizoen wordt. Met veel wedstrijden.
met vriendelijke groet WOC HAC63 loop
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Afgelast i.v.m. corona

Afgelast i.v.m. corona

Afgelast i.v.m. corona

Afgelast i.v.m. corona
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Hypotheekcentrum Seniorencompetitie 2020
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Januari
12 januari
Maart
10 maart
AFGELAST
April
AFGELAST
AFGELAST
Mei
AFGELAST
AFGELAST
AFGELAST
Juni
AFGELAST
AFGELAST
AFGELAST
Juli
AFGELAST
Augustus
AFGELAST
AFGELAST
September
AFGELAST
AFGELAST
26 sept.
26 sept.
Oktober
AFGELAST
8 oktober
AFGELAST
November
8 november

Wedstrijd

Tijdstip
*

Afstand

Runnersworld Bentinckspark Run

13.30 u.

5 of 10 km

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

19.00 u.
16 u.

N.v.t.
9.5 km

Primera De Haan 4MijlRun
Koningsloop Beilen

19.30 u.
18 u.

4 mijl
5 of 10 km

Van Eeks trackmeeting
Lexis Crossloop – Zuidwolde
Erflandenrun - Hoogeveen

?
13.00 u.
19.15 u.

1500m
5 of 10 km
5 of 10 km

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

18.30 u.
15.00 u.
13.00 u.

5 of 10 km
5 of 10 km
5, 10 of
21.1km

Singelloop – Hollandscheveld

18.45 u.

5 of 10 km

Alkeloop – Kerkenveld
Wiekloop - De Wijk

18.30 u.
19.15 u.

5 of 10 km
5 of 10 km

Pesserrun
Klenckeloop – Oosterhesselen
Clubkampioenschappen – HAC’63
Clubkampioenschappen – HAC’63

19.00 u.
14.15 u.
n.t.b.
n.t.b.

5 km
5 of 10 km
100 m.
3 km

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

14.55 u.
19.00 u.
14.10 u.

5 of 10 km
N.v.t.
5 of 10 km

Schoonhovencross - Hollandscheveld

13.20 u

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:
De competitie is gecanceld.

Heren Senioren:
1. Frank Everts
2. Maarten van Dijk
3. Robin Vos
Erik Leisink
5. Evert Jansen
Harm Jan Martens

Dames Senioren:
75
69
50
50
45
45

(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

Heren 40+
1. Bert Karssies
2. Gerko de Roo
Edwin Helder
4. Aard van der Vinne
Tom van Tellingen
Marco Lok

95
75
50
40
40
40

(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

Dames 40+
90
65
65
50
50
50

(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)

Heren 50+
1. Jan ten Cate
2. Harry Prins
3. Erik Tibben
Herbert de Nijs
5. Richard van der Heide
Arjan Oskam

1. Laura Prins
2. Manon Jansma
3. Lidia Meijer
4. Sabine Nijstad
Marjolein Lok
Nicol Siebelink

1. Manon Vos
2. Ine Strijker
3.
4.
5.

100 (2)
50 (1)

Dames 50+
85
75
50
50
45
45

(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

85
50
50
50
45

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

1. Marian Booijink
2. Anja Bennink
3. Cathy van Es
Alida Jansma
5. Jozina Ernst
Truus Luten

100
50
45
45
40
40

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Heren 60+
1. Jan Lip
2. Jans Berghuis
Tom Nieuwenstein
Jan Tjeerdsma
5. Arie Prins

Aard van der Vinne competitie@hac63.nl
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Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 2020

2020
Januari
1
12 januari
2
18 januari
Maart
3
1 maart
4
10 maart
April
5
AFGELAST
Mei
6
AFGELAST
Juni
7
AFGELAST
8
AFGELAST
Juli
9
AFGELAST
Augustus
10 AFGELAST
September
11 10 sept.
12 AFGELAST
13 26 sept.
Oktober
14 AFGELAST
15 8 oktober
16 AFGELAST
November
17 8 nov.
18 22 nov.
December
19 15 dec
20 21 / 22
dec.

C/D junioren

A/B junioren

Runnersworld Bentincksparkrun
2500m
-

Runnersworld Bentincksparkrun
5000m
Kerkrade

NK Cross
La Brochette Coopertest

NK Cross
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

Baan Ommen of elders
Clubkampioenschappen 800m

Baan Ommen of elders
Klenckeloop Oosterhesselen 5 km
Clubkampioenschappen 3km

Bikkelloop Zuidwolde 2 km
La Brochette Coopertest
Stuifzandrun

Bikkelloop Zuidwolde 5 km
La Brochette Coopertest
Stuifzandrun

Schoonhovencross 3,2 km
Bovenbergcross Goor

Schoonhovencross 3,2 km
Bovenbergcross Goor

Wintercross Eibergen
NNK Appelscha

Wintercross Eibergen
NNK Appelscha

Jan ten Cate
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Prent junioren competitie:
Helaas zijn er dit jaar al vele wedstrijden afgelast vanwege Covid 19 oftewel Corona virus. Hierdoor
is de Prent junioren competitie ook al gedeeltelijk in het water gevallen.
Na overleg met de trainers van de junioren loopgroep(en) is daarom besloten om dit jaar de Prent
junioren competitie te laten vervallen. Wij hopen dat 2021 een beter loopjaar wordt wat betreft
wedstrijden.
Houdt Hactueel van Hac ’63 in de gaten. Daarin zal eind 2020 of begin 2021 een berichtgeving komen
voor wat betreft de competitie 2021.

Tussenstand Prent junioren competitie 2020

C/D Junioren:
Jongens:
Naam:
Ruben Eefting
Damian Helder
Sem Rozenboom
Jari Helder
Meisjes:
Naam:
Milou Karssies
Tess Kuhnen

1e
wed
50
45
40

2e
wed
50
-

3e
wed
50
45
-

1e
wed
-

2e
wed
-

3e
wed
50
45

A/B Junioren:
Jongens:

Wouter de Roo
Dave Mulderij
Wilbert Knol
Marnix Prins
Rico Kleine
Tim van Es
Nick Kerkhof
Reinier de Boer

1e
wed
50
50
-

2e
wed
50
50
45
35
40
-

3e
wed
50

4e
wed
40
50

50

30
35
45

50
-

Tussen
stand:
140
100
95
85
80
75
50
45

Meisjes:
1e
Wed
Mariëlle Lensen Joyce Kats
50
Hanne Been
Kate de Jonge
-

2e
wed
50
-

3e
wed
-

4e
wed
50
35
45
40

Tussen
Stand:
100
85
45
40
24
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Millefleurs VB-competitie 2019

VERVALLEN MILLEFLEURS VB competitie.
Gezien de ontwikkelingen van het COVID 19 en het vervallen van veel wedstrijden kunnen wij niet
spreken van een echte competitie.
Dat is de reden dat de trainers van de A atleten besloten heeft om de competitie te laten vervallen.
We hopen dat het volgend jaar een prachtig jaar wordt met mooie wedstrijden en een mooie
competitie.
Groet trainers A atleten.
Punten overzicht Deelnemers
Totaal
score

Nieuwe punten:
Runnersworld
Coopertest
Bentincksparkrun

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Marije
Mariska
Tigo
Joris
Juliëtte
Steve
Haron
Richard
Ingrid
Bram
Berry
Raimond
Jetty
Peter Jacob
Berend Jan
Lisa
Sharon
Erik
Rida
Jorian
Nicol
Rene
Rik

24

Jorike

Arkes
Boeijen, van
Boertien
Bousema
Brouwershaven, van
Dekker
Dekker
Holten, van
Holten, van
Kikkert
Klomp
Kreeft
Kuipers
Nijmeijer
Nijmeijer
Pekel
Putten, van
Rompcik
Sabu
Seubers
Siebelink
Uunk
Selier
Wienholts

1
2
1
0
1
1
0
1
1
1
2
1
1
1
1
0
0
1
1
2
2
1
1

1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
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Spikeshop.nl PR pupillen competitie 2019 / 2020

Dit jaar (1 november 2019 t/m 31 oktober 2020) houden we weer een Spikeshop PR competitie.
PR staat voor: Persoonlijke Records.
Elke keer als je met wedstrijden meedoet en de atleet haar/zijn eigen PR’s verbetert behaal je punten.
Hoofdbeheerder van het bijhouden PR competitie is Angela Veuger (moeder Daphne Veuger MPA1) in samenwerking
met assistente Silvia Reumer (moeder Lorens JD1 Junior).
*COVID-19: vanwege het Coronavirus zijn er vele outdoor wedstrijden komen te vervallen. Wat voor invloed dit
gaat hebben op deze competitie is nog onduidelijk, hiervoor is nog geen passende oplossing gevonden!
De winnaar is de JEUGD ATLEET die in het jaar 2020 de meeste PR punten haalt. (*zie COVID-19)
Categorieën:
 Pupillen mini, C en B geboortejaar 2011, 2012 en 2013 (j/m)
 Pupillen A geboortejaar 2009 en 20010 (j/m)
 Junioren D & C geboortejaar 2006 t/m 2008 (j/m)
Wat kun je winnen?
- Per categorie krijgen de eerste drie een beker.
- De winnaar van alle categorieën bij elkaar wint een paar waardebonnen te besteden als ALLROUND SPIKES
van Spikeshop.nl en HAC’63 t.w.v. €75,=
Welke wedstrijden tellen mee?
 Voor pupillen: minimaal 8 wedstrijden (indoor en/of outdoor) en maximaal 16 wedstrijden. Doe je meer dan
tellen de beste 16 wedstrijden!
 Deelnemende wedstrijden zijn: indoor meerkamp pupillen/ D junioren/VB Hoogeveen, indoor Heerde, indoor
Dronten, indoor Stadskanaal, indoor Drachten, Indoor Decathlon Apeldoorn, indoor Heerenveen, outdoor
openingswedstrijd Assen, Medaillewedstrijden (alle Atletic Champs Groningen/Drenthe), Nelli Cooman Games
Stadskanaal, Noord Nederlandse Kampioenschappen, FBK games Hengelo (alleen PR punt), alle onderlinge
wedstrijden HAC’63 en clubkampioenschappen HAC’63
 Voor junioren D&C: alle wedstrijden (Let OP: deelname melden bij Sander, sander.baas@home.nl)
Aanmeldingen:
Inschrijven voor de Spikeshop PR competitie is niet nodig, zodra je met wedstrijden meedoet, doe je automatisch
ook mee aan deze competitie.
Aanmelden wedstrijden kunnen zelf verzorgt worden via AtletiekNu.nl de betaling gaat via Ideal, mocht de
aanmelding niet lukken kan dat via woctechnisch@hac’63.nl geregeld worden. Daarbij is naam, geboortedatum,
atletieknummer en @mail adres noodzakelijk incl. contante betaling en juiste inschrijving wedstrijd. Gegevens
worden na wedstrijd afronding verwijderd i.v.m. AVG wet.
Hulpouder(s) voor bij de medaille (Atletic Champs) / HAC’63 georganiseerde wedstrijden kunnen zich aanmelden
bij woctechnisch@hac63.nl. Vele handen maken licht werk. Je wordt daar waar kan zoveel mogelijk ingedeeld bij
je eigen kind.
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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.

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)
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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
Indoor
Heerde
Meerkamp Technisch

Omschrijving
Koninklijke vd Most jeugd toernooi
Indoor meerkamp Pupillen/D
Indoor
Hoogeveen
Meerkamp Technisch
junioren en VB
Indoor
Dronten
Meerkamp Technisch
11e Solana Atletiek Indoor Dronten
Indoor
Stadskanaal
Meerkamp Technisch
Indoor Stadskanaal incl. 600 meter
Indoor
Drachten
Meerkamp Atletic Champs
13e indoor incl. Estafette team
Indoor
Tuk/Steenwijk Meerkamp Technisch
Visscher Sport indoor Gala
Decathlon Nationale Pupillen
Indoor
Apeldoorn
Meerkamp Technisch
Indoor 2020
Indoor
Heerenveen Meerkamp Technisch
45e indoor
Outdoor
Assen
Meerkamp Technisch
Opening technische wedstrijd
Medaillewed 1e
Outdoor
Emmen
Meerkamp Atletic Champs
Groningen/Drenthe
Medaillewed 2e
Outdoor
Stadskanaal
Meerkamp Atletic Champs
Groningen/Drenthe
Outdoor
Hengelo
Loop
Loop ET
Kidsrun – FBK Games Hengelo1
Outdoor
Stadskanaal
Meerkamp Technisch
Nelli Cooman Games
Outdoor
Hoogeveen
Meerkamp Technisch
Onderlinge HAC '63
Outdoor
Hoogeveen
Meerkamp Technisch
NN Kampioenschap Pupillen
Onderlinge HAC’63 Pupillen en C/D
Outdoor
Hoogeveen
Meerkamp Atletic Champs
junioren
Outdoor
Hoogeveen
Meerkamp Technisch + Loop Clubkampioenschappen HAC’63
Indoor meerkamp Pupillen/D
Indoor
Hoogeveen
Meerkamp Technische
junioren en VB (seizoen ’21)
*
Wedstrijd uitslagen worden bij elkaar opgeteld om te komen tot medaille
FBK Hengelo1 alleen punten voor behaalde PR

Data
23 nov. ‘19
30 nov. ’19
30 dec. ‘19
12 jan. ‘20
8 feb. ‘20
7 mrt. ‘20
8 mrt ‘20
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
5 sep ‘20
26 sep ‘20
28 nov. ‘20

10% korting HAC’63 leden spikes en/of hardloopschoenen op
vertoon van lidmaatschap of AU (excl. aanbiedingen)
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Uitslagen PR competitie 2019 / 2020

A1
A2
A1
A2
A1
A1
A1
A2
A2
A1
A1
A1
A1
A2

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

Totaal

07-03-2020

08-02-2020

12-01-2020

30-12-2019

30-11-2019

23-11-2019

Naam pupil
Daphne Veuger
Wes Jones
Niels Eefting
Aron Martens
Tijn Kohl
Ben Doldersum
Lucas Martens
Britt Vredeveld
Sabine Zuidema
Timo van Hautum
Naomi Hoorn
Rion Norde
Yannick Oostindiën
Amalia Yusif

Pupil

A-pupillen:

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

14
12
10
9
9
9
7
6
6
5
3
2
2
2

08-03-2020

1+1
1+1

07-03-2020

30-12-2019

1+2
2
2
2

08-02-2020

30-11-2019

B
1+1
Mini
B
Mini

Pupil

Naam pupil
Jurgen Eefting
Lieke Vredeveld
Vera Schepers
Jorrit Norde

23-11-2019

Mini – B – C pupillen

1+2
1+2 1+1 1+1

Totaal
10
10
2
2

Angela Veuger
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Oproep
Sporten is gezond, bewegen in het algemeen is gezond.
Niet (voldoende) bewegen kan veel nare gevolgen
hebben; je wordt wat dikker en zwaarder, krijgt last van je
gewrichten, slecht voor de doorbloeding van het hart en
de vaten, depressieve gedachten. Dat is wat je moet
voorkomen. Dat kun je zelf maar daar kunnen anderen je
soms ook bij helpen.
De eerste lockdown golf lijken we redelijk te zijn
doorgekomen. Bij sommige collega’s en vrienden zag je
toch wel wat zogenoemde ‘Coronakilo’s’ zitten. Maar
over het algemeen was de fysieke en mentale gezondheid
redelijk op orde. We staan nu voor een tweede golf. En
we staan voor de herst en winter. De sportclubs zijn
vooralsnog open; ik hoop van ganser harte dat ze dat
blijven, maar niets is zeker. Sporten en wedstrijden
spelen worden nog gespaard. Als je iedere keer met
hetzelfde groepje sport, lijkt dat ook niet zo veel kwaad te
kunnen. Dan blijft je sociale kring beperkt. Er kunnen
vraagtekens worden gezet bij de wedstrijden. Daarbij
neem je het toch op tegen anderen, mensen die je anders
niet zou zijn tegengekomen. Dit breidt de sociale kring
enorm uit. Ik acht de kans dan ook groot dat de
wedstrijden binnenkort ook weer worden stilgelegd.

Sporten en bewegen is dus gezond. Dat heb je zelf in de
hand en anderen kunnen jou daar bij helpen. Maar jij
kunt ook anderen helpen. En je kunt elkaar helpen. Blijf
voorlopig lekker naar de club komen. Loop de wedstrijden
die er zijn. Maar mocht dit allemaal toch nog stoppen,
spreek dan met iemand af en blijf samen in beweging.
Heb je iemand al een tijdje niet gezien? Vraag dan of
hij/zij eens mee gaat met een blokje om. Lopend is het
gemakkelijker om een gespreksonderwerp te vinden en
het is nog gezond ook. Houd daar bij wel een beetje
afstand. Social distancing. Fysieke social distancing.
Mentaal gezien moeten we juist dichter bij elkaar blijven
zodat iedereen ook deze golf zoveel mogelijk in goede
gezondheid mag doorstaan.
Dus de oproep is: Let een beetje op elkaar!
Alieke

Dan wordt het spannend. Want zoals vaker genoemd,
trainen is leuk maar het is vooral leuk als je dat doet om
beter te worden. Dat beter worden wil je laten zien in een
wedstrijd. Of dat nu om een persoonlijk succes gaat of
een teamprestatie. Je leeft naar een wedstrijd toe en wilt
daar je kunsten laten zien. Als die wedstrijden niet meer
door zouden gaan, dan valt er een stukje motivatie weg
om te gaan trainen. Waarop de kans bestaat dat je ook
niet meer gaat. Dat moet niet. Juist nu niet. Nu we weer
in een mini lockdown zitten. Als je wilt weten waarom
niet, dan moet je de eerste alinea van dit stuk nog maar
eens lezen.
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Clubkampioenschappen september 2020
Op de facebook pagina van Hac63 zijn meer dan 100 foto’s van Elisabeth Helder geplaatst van de
clubkampioenschappen:
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Ven Eeks trackmeeting
En ook van de Van Eeks Trackmeeting zijn foto’s op de facebook pagina van HAC’63 geplaatst:
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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

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

Wij hebben nog spikes te koop.
Brooks maat 43, bijna niet gebruikt.
Rieta de Boer
0624369231

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

Uit kastopruiming te koop heren singlet mt 40 + Junior running tight mt 42
Prijs is € 2,50 per stuk.
Groet Rene Beuving 0648650850
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Jaargang 55, nummer 9
oktober 2020

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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