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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 
Het blijft even behelpen… 

 

En weer was er een PersCo van Rutte en 

de Jonge. En weer werden de 

maatregelen scherper. En dat heeft dan 

ook direct weer gevolgen voor de 

trainingsgroepen. Nog gelukkig geen hele 

lock down, maar wel met minder mensen 

op de baan, in 2 tallen en met gepaste 

afstand. 

Afgelopen 2 weken hebben wij buiten de 

baan getraind en daar zagen we dan 

opvallend veel mede Hac-ers hun eigen 

trainingen afwerken. Toch een beetje 

samen apart. 

We moeten er nog even samen de 

schouders onder zetten. De cijfers gaan 

voorzichtig weer de goede kant op. Mijn 

hoop is dan weer op het voorjaar gericht: 

als het weer mooier wordt, dat we dan 

ook weer mogen starten met wat 

hardloop wedstrijdjes en trails. Want 

ondanks dat je altijd en overal zelf kan 

lopen, mis ik zelf wel de sfeer bij een 

wedstrijd en het daardoor altijd harder 

(kunnen) lopen, dan dat je in een training 

voor jezelf doet. 

De Rabo-club actie heeft een mooi 

bedrag opgeleverd van ruim 700 euro! 

Die opsteker kon HAC wel gebruiken. Op 

de 2e ALV is aan een handje vol leden 

wederom uitgelegd voor welke keuzes de 

club de komende jaren staat! En die zijn 

toch niet mals, willen we nog blijven 

voortbestaan. 

De chocolade actie is hopelijk net zo 

succesvol!  

 

 Veel leesplezier    Manon Vos 

 

 

mailto:hactueel@hac63.nl
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Voorwoord  november  2020 
 
Beste leden, 

De afgelopen weken is hard gewerkt aan een sportbare situatie met de tweede golf Covid19. Ik hoop 
dat de komende weken iedereen weer op de baan kan sporten.  
In verband met de tweede golf, is besloten om het binnensporten dit seizoen te laten vervallen. Alle 

trainingen vinden plaats op de baan. Ik verwacht dat de maatregelen voor beheersing van Covid19 

die nu gelden, de komende periode nog van kracht blijven of, in een ander scenario, worden 

aangescherpt.  

We blijven scherp op hygiëne en de afstand onderling. Desinfecteer je handen bij het binnenkomen 

en blijf 1,5m uit elkaar. Blijf thuis als je symptomen hebt, in afwachting van een test resultaat of als er 

in de directe omgeving besmettingen zijn. Op deze wijze houden we anderen en ons zelf veilig. 

De afgelopen maand hebben we helaas afscheid moeten nemen van twee hoofdtrainers, Renate en 

Peter. Met het vertrek van beide trainers, is een hoop kennis verdwenen. Er wordt op dit moment 

gezocht naar een passende oplossing en het ziet er naar uit dat er een mooie oplossing is gevonden. 

Omdat nog niets zeker is, kan ik op dit moment ook geen namen noemen. Met een paar weken is er 

duidelijkheid. 

Aan het einde van het seizoen vindt de uitreiking van de pupillen PR competitie plaats. Dit jaar is het 

de 2de week van november. Alle deelnemers/sters krijgen een uitnodiging voor de huldiging. 

Terugkijkend op het afgelopen seizoen, is er gekozen voor een bijzondere uitreiking. Komend jaar 

zal de PR competitie er iets anders uit gaan zien. Meer informatie volgt staat verderop in het clubblad.  

Er is nog geen update van het WedstrijdSecretariaat. Wel kan ik informatie delen met betrekking tot 

de aanvraag bij SWS. Voor de komende jaren is een meerjarenplan op het gebeid van de financiën 

ingediend. Hiervoor is ook informatie vanuit de Gemeente Hoogeveen noodzakelijk: de huur van de 

baan voor de komende jaren. Het is geen nieuws dat de financiële positie van de Gemeente 

Hoogeveen niet gezond is. Er worden grote bezuinigingen gedaan in onder andere het Sociale 

Domein, waar Sport onder valt. De Gemeente heeft aangegeven de huren op te trekken naar 30% 

dekkingsgraad. Nu staat deze op 21%. Concreet houdt dit voor ons in dat de baanhuur jaarlijks met 

10% wordt verhoogd ten opzichte van het voorgaande jaar. Binnen 4 jaar wordt hiermee de 

doelstelling van de Gemeente gehaald. Ik zal er niet omheen draaien; De lastenverzwaring op de huur 

is fors en zal gevolgen hebben op de contributie de komende jaren.  

Op 6 november wordt de uitslag van de RaboClubSupport actie bekend gemaakt. Iedereen die heeft 

gestemd op onze vereniging wil ik bij deze hartelijk danken!  

Ook worden deze maand de chocoladeletters uitgedeeld aan iedereen die een bestelling heeft 

geplaatst. Hoeveel letters er dit jaar zijn verkocht, is nog even geheim! Wie weet is het record van 

vorig jaar verbroken???? Ook hier bedankt voor alle bestellingen en aan de vrijwilligers die dit 

mogelijk hebben gemaakt! 

Voor nu blijf gezond!  

Sportieve groet, 

Erik Reumer 

Voorzitter 
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Leden mutaties  

Er zijn 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 

 

Mededelingen op de website HAC’63.nl  

4 november – de afgelopen weken zijn veel trainingen afgelast. Op de achtergrond hebben we gekeken naar hoe er 

alsnog getraind kan worden. Om te kijken of de plannen of toepasbaar zijn hebben we de afgelopen 2 weken een 

paar atleten de kans gegeven om te trainen en zodoende te kijken of deze maatregelen toepasbaar zijn. Doordat we 

ook redelijk vroeg de nieuwste maatregelen wisten hebben we ook die kunnen toepassen op deze testtrainingen. Klik 

op lees verder om de regels voor de komende periode te lezen. 

Concreet betekent dit het volgende: de komende twee weken kunnen atleten ouder dan 18 jaar enkel in koppeltjes 

trainen. De duo’s moeten gedurende de training op ieder moment 1,5 meter afstand van elkaar houden. Daarnaast 

mag een duo gedurende zij op de accommodatie aanwezig zijn ook niet mengen met een andere groep of duo, of te 

dicht op een andere duo lopen. De hele training moet zichtbaar zijn wie de duo’s zijn. Enkel een trainer kan in contact 

komen met een duo om aanwijzingen te geven. We zijn ons er van bewust dat het een stukje gezelligheid weghaalt, 

maar anderzijds kunnen we zo wel weer trainingen aanbieden. 

Zodra de maatregelen versoepeld worden en er met meer personen getraind mag worden, kunnen de duo’s worden 

vervangen door groepjes van 4. 

Voor Technisch betekend dit concreet dat ieder duo straks een onderdeel kiest en er geen andere atleten bij kunnen 

aansluiten. Atleten onder de 18 krijgen van de trainer een onderdeel toegewezen. Zodra de groepsgrote wijzigt, komt 

ook voor hen de keuze voor onderdelen terug. 

Voor de loopgroepen betekent het dat de baan in tweeën word gedeeld. Een trainingsgroep ( met verschillende duo’s) 

traint in baan 1 tot en met 4. ( ze lopen als duo in baan 1 en 3) de andere groep traint in baan 5 tm 8 ( lopen in baan 

5 en 7) Inhalen is even niet mogelijk zolang er in duo’s word getraind. Dat betekend ook dat iedereen in een 

trainingsgroep exact het zelfde programma volgt. 

Je kan 5 minuten voordat de training begint te accommodatie betreden. Ben je eerder aanwezig en wil je vast inlopen, 

dan kan je een rondje op het sportpark lopen. 

Daarnaast zijn er andere beperkingen qua trainingen. Niet iedere trainer voelt zich fijn om in deze periode training 

te geven. Dat respecteren wij uiteraard. Hierdoor zullen er voor sommige groepen naar andere oplossingen gekeken 

moeten worden.Het kan zijn dat je tijdelijk bij een andere groep kan aansluiten. Echter moeten we er voor zorgen 

dat de groepen ook niet te groot zijn het kan dan ook betekenen dat je eventueel op een andere avond kan trainen. 

Overleg dit van te voren even met de trainer waar je bij aan wil/kan sluiten. Daarnaast is het zo dat er op de dinsdag 

met een roulatieschema word gewerkt. Hierdoor kan je op de dinsdag 1x per 2 weken trainen. (5 november zijn er 

overigens nog geen trainingen. dit gaat volgende week pas in) 

De volgende looptrainers gaan training geven: 

Jan ten Cate 

Gerrit Voortman 

Anja Bennink 

Steven de Haan 

Rita Mastebroek ( ipv Klaas Nienhuis) 

Derk Kuipers 

mailto:ledenadministratie@hac63.nl
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Het is ook de bedoeling dat de G-Groepen weer opgepakt kunnen worden. Hoe dit ingevuld kan worden, moeten we 

nog specifiek afstemmen met de betreffende trainers. 

Aanvullend op dit alles zijn de kleedkamers op dit moment gesloten. De toiletten zijn nog wel open, maar voor 1 

persoon. Het vlaggensysteem blijft daarom bestaan. 

Het volgende is misschien overbodig om te zeggen, maar we kunnen dit alleen uitvoeren als iedereen zich de regels 

volgt. Wanneer blijkt dat de regels (bewust) overtreden worden kan er besloten worden een duo of groep tijdelijk 

toegang tot de baan te ontzeggen. Mochten deze regels in zijn algemeen niet werkbaar zijn, kan het ook betekenen 

dat alle trainingen geschrapt worden. 

14 oktober – naar aanleiding van de persconferentie en de nieuwe maatregelen die daarin aangekondigd zijn, heeft 

het bestuur besloten om alle trainingen voor atleten ouder dan 18 jaar te stoppen. De trainingen van de jeugd atleten 

( loop en technisch) tot 18 jaar gaan vooralsnog wel gewoon door. 

Deze maatregel gaat ook per direct in en dat betekent dat de training van 14 oktober komt te vervallen. We zullen de 

trainingen weer oppakken, zodra de maatregelen versoepeld worden. 

Daarnaast kan door deze nieuwe maatregelen ook de tweede Van Eekstrackmeeting niet doorgaan op 23 oktober. 

Het doel is om deze te verplaatsen, hier moet echter nog verder over overlegd worden. Nieuws over deze wedstrijd 

volgt daarom ook zo snel mogelijk. 

Verder gelden de eerdere maatregelen nog steeds, dat betekend dat de jeugd bij het betreden van de baan zijn of haar 

handen ontsmet en ouders zijn helaas nog steeds niet welkom om naar de training te kijken. 

13 oktober – wederom het het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd die de sport raken. Wat deze maatregelen 

voor ons als club precies betekenen zullen we morgen uitzoeken, daarna zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte 

brengen over de besluiten die wij zullen nemen. Blijf daarom morgen de site in de gaten houden. 

 
 
 
Chocolade letter actie 2020  
 
 
 

  
Donderdag 19 november zullen de 

chocoladeletters worden uitgereikt vanuit de 

hal van het ACTIVUM. 

Tijd: tussen 18 en 20 uur 

Om 20 uur zullen de prijswinnaars bekend 

worden gemaakt en worden gehuldigd.  
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Rabo-Club- Support 

 

 

 
Een persoonlijk bedankje 

Voor Rabobank is een club zoveel méér dan een club. Daarom Biedt Rabobank clubs en 

verenigingen een steuntje in de rug. Juist nu. H.A.C. '63 bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. 

Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren. 

 

Ons doel 

De huidige rondeklok is nodig aan vervanging toe. Met een LED rondeklok kunnen wij, in ieder 

weer, atleten duidelijk het nog te lopen aantal ronden weergeven. Daarnaast is de 

wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) toe aan een laptop. Nu wordt een privé laptop gebruikt. 

Beide items zijn belangrijk om wedstrijden optimaal te kunnen voorbereiden en uit te voeren. 

 

Over H.A.C. '63 

HAC'63 is de atletiekvereniging in Hoogeveen. Met ruim 350 leden in de leeftijd van 6 tot 75+, al 

dan niet met een beperking, is HAC'63 een sportieve laagdrempelige vereniging die technische 

atletiek en loop aanbied voor iedereen. Voor beginnende of geoefende atleten biedt HAC’63 een 

veilig sportklimaat om onder begeleiding verder te kunnen ontwikkelen en plezier in sport te 

beleven. Voor meer informatie: www.hac63.nl  

 
  

http://www.hac63.nl/
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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 

 

 

  

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

 

 
VACATURE LID PR-COMMISSIE 
 
HAC’63 is op zoek naar leden voor de PR-commissie. De PR-commissie vertegenwoordigd HAC’63 
d.m.v 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.a. 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 in de WOC, ben je gericht op 1 of meerdere onderdelen, waaronder 
juryorganisatie, 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 hulp van andere vrijwilligers en commissies.  
• Gratis eten en drinken tijdens deze wedstrijden 
 
Reageren op de vacature kan via: info@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 
 Routes maken en uitzetten 
 Maken van PR voor deze wedstrijden / Opstellen van flyers 
 Inschrijvingen verzorgen 
 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 info@hac63.nl.  
 

VACATURE SPIKESHOP PR COMPETITIE PUPILLEN  
HAC’63 is op zoek naar een vrijwilliger die de competitiestand wil bijhouden m.b.t. de Persoonlijke 
Records van de Pupillen (mini t/m A2 pupillen).  
 
Functieomschrijving  

 Als vrijwilliger PR competitie Pupillen ben je (mede)verantwoordelijk voor het bijhouden van 
de persoonlijke records van deelnemende atleten tijdens het seizoen.  

 Uitslagen in Excel bestand bijwerken 

 1 x per maand up-date sturen naar hactueel@hac63.nl sturen 

 Tijdsinspanning: afhankelijk van aantal deelnemers aan een wedstrijd (max. 2 wedstrijden in 
een maand) 1-2 uur/maand 

 Eigenaarschap, accuraat, bekend met Excel en Atletiek.nu 
 
Wij bieden  

 De kans om betrokken te zijn bij prestaties van de pupillen.  

 Ervaring en inzicht krijgen in atletiek onderdelen in een breder perspectief  
Reageren op de vacature kan via: info@hac63.nl  

mailto:info@hac63.nl
mailto:info@hac63.nl
mailto:hactueel@hac63.nl
mailto:info@hac63.nl
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Loopjes  november  -  december  (www.hardloopkalender.nl ) 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie  Competitie is gecanceld 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie – Competitie is gecanceld 

 

   November  

Zat 14 RunForestRun Holtingerveld Havelte 9 – 18 – 29 km 

Zat 21 Zwarte Dennen Cross Staphorst 5 – 10 km 

     

     

     

     

   December  

zat 12 RunForestRunDwingelerveld Dwingeloo 15 – 27 – 44 km 

     

     

 

 

 

 

 

http://www.hardloopkalender.nl/
http://www.runforestrun.nl/holtingerveld/
https://runforestrun.nl/


  Hactueel November 2020 
 

13 
 

  

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 Hoogeveen Competitie  2020:   

De competitie is gecanceld. 

 
Aard van der Vinne  competitie@hac63.nl  
 
 

 
 
  

Schoonmaakbedrijf  Jaap Prent Junioren Competitie 2020 

 

 

De competitie is gecanceld. 

Jan ten Cate 

 

Millefleurs VB-competitie 2020 
 

 
 
VERVALLEN MILLEFLEURS VB competitie. 

Groet trainers A atleten. 

 

 
  

mailto:competitie@hac63.nl
http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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 November 2020 
 

15 
 

La Brochette Coopertest oktober 2020 
 

Beste mensen, 

  

Ondanks de regen en de wind aan het begin van de avond en gezien het Corona virus  hebben toch  47 

deelnemers aan de La Brochette Coopertest Corona Proof meegedaan. 

Wederom bedankt voor jullie ondersteuning vanavond tijdens de La Brochette Coopertest  Corona 

Proof editie oktober 2020. 

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

broodjes en dagmenu’s en   “De Gier Bloemen”  voor al uw bloemen en boeketten. 

  

Nog even een statistische terugkoppeling: 

  

Aantal deelnemers coopertest 08-10-2020  (6 minuten): 14 personen 

Jongste deelnemer  8 jaar (1390 mtr, Jurgen Eefting, geb. 04-11-2011) 

Oudste deelnemer: 40 jaar (1090 mtr, Peter Nijmeijer, geb. 14-01-1980) 

Gemiddelde afstand: 1.184 mtr. 

Maximale afstand gelopen: 1.508 mtr. (Elise Martens) 

Kortste afstand gelopen: 875 mtr. 

Totaal samen gelopen afstand: 16.576 mtr. 

  

Aantal deelnemers coopertest 08-10-2020  (12 minuten): 33 personen 

Jongste deelnemers: 12 jaar (Yari en Danique Helder) 

Oudste deelnemer: 69 jaar (Koos Kip) 

Gemiddelde afstand: 2.753 mtr. 

Maximale afstand gelopen: 3.953 mtr. (Erik Leusink) 

Kortste afstand gelopen: 1.833 mtr. 

Totaal samen gelopen afstand: 90.843 mtr. 

  

Voor verdere details zie ook de website: www.labrochettecoopertest.nl die asap zal worden voorzien 

van alle data en foto presentaties. 

  

Nogmaals bedankt 

voor jullie inzet 

vanavond, 

  

Groetjes namens: 

WOC HAC63 

Wim Hut 

 

http://www.labrochettecoopertest.nl/


  Hactueel November 2020 
 

16 
 

 

 
 

 
  



  Hactueel November 2020 
 

17 
 

 
 

 

  



  Hactueel November 2020 
 

18 
 

Spikeshop.nl  PR pupillen competitie 2019 / 2020
   

 
Dit jaar (1 november 2020 t/m 31 oktober 2021) 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 vacant, mocht je het leuk vinden om deze taak op je te nemen 
met info@hac63.nl 
 
De winnaar is de JEUGD ATLEET die in het jaar 2021 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 met min. 3 onderdelen van een wedstrijd: 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, alle 
onderlinge wedstrijden HAC’63 en clubkampioenschappen HAC’63 

 Voor junioren D&C: alle wedstrijden (Let OP: deelname melden bij trainer D&C junioren) 

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 
organisatie WOC-technisch. 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) 
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 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 
(vacature vacant) 

 Heb je een Clubrecord behaald mag je dit kenbaar maken bij de info@hac63.nl en zullen 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. Dit alleen wanneer de openstaande vacature 
ingevuld wordt. 

 
 
Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij het bestuur of WOC-technische 

 

 

 
  

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

hardloopschoenen op vertoon van lidmaatschap of AU (excl. 

aanbiedingen) 

mailto:info@hac63.nl
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AGENDA 2020/2021: 

 Indoor agenda (seizoen november ’20 tot maart ’21) 

 Outdoor agenda (seizoen april ’21 t/m oktober ’21) wedstrijden worden pas officieel in februari 2021 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 geïnformeerd of via 
jeugd@hac63.nl 

 

Wedstrijden 2020/2021 

2020/2021 PRCompetitie Pupillen Soort Omschrijving Data 

Indoor Heerde Meerkamp Technisch Koninklijke vd Most jeugd toernooi Afgelast 

Indoor Hoogeveen Meerkamp Technisch 
Indoor meerkamp Pupillen/D 
junioren en VB Afgelast 

Indoor Dronten Meerkamp Technisch 12e Solana Atletiek Indoor Dronten Dec. ’20 ? 

Indoor Stadskanaal Meerkamp Technisch Indoor Stadskanaal incl. 600 meter   jan. ‘21 

Indoor Drachten Meerkamp Atletic Champs 14e indoor incl. Estafette team feb. ‘21 

Indoor Apeldoorn Meerkamp Technisch 
Decathlon Nationale Pupillen 
Indoor 2021 mrt ‘21 

Indoor Heerenveen Meerkamp Technisch 45e indoor Heerenveen mrt ‘21 

Outdoor Assen Meerkamp Technisch Opening technische wedstrijd apr-21 

Outdoor Emmen Meerkamp Atletic Champs 
Medaillewed 1e 
Groningen/Drenthe apr-21 

Outdoor Groningen  Meerkamp Atletic Champs 1e Team mei-21 

Outdoor Stadskanaal Meerkamp Technisch Nelli Cooman Games mei-21 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Technisch Onderlinge HAC '63 voorjaar 21 

Outdoor Assen Meerkamp Atletic Champs 
Medaillewed 2e 
Groningen/Drenthe jul-21 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Atletic Champs 2e Team sep-21 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Technisch + Loop Clubkampioenschappen HAC’63 sep-21 

* Wedstrijd uitslagen worden bij elkaar opgeteld om te komen tot medaille  
 

 

 
  

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

vertoon van lidmaatschap of AU (excl. aanbiedingen) 

mailto:jeugd@hac63.nl
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EINDSTAND  PR competitie 2019 / 2020 

 

Door de corona is dit seizoen anders verlopen. Alle pupillen zijn dit seizoen topsporter van het jaar!  
 
Alle betreffende pupillen die mee hebben gedaan aan deze competitie krijgen voor de uitreiking van 
een prijs nog persoonlijk een uitnodiging toegestuurd deze is te verwachten 1/2 november a.s. 
 

Angela Veuger is gestopt als vrijwilliger voor de puntentelling. Wie o wie zou het stokje dit jaar 

kunnen overnmen? 

A-pupillen: 
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          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
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p
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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 
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Toch evenementen! 

Oktober 2018 was de titel van de column “Running into 

the future”. Het ging erover dat de wereld zo snel was 

veranderd. Dat we 10 jaar geleden nog een TomTom 

nodig hadden om ergens te komen. En dat we 15 jaar 

geleden nog blij waren als we een telefoon hadden waar 

spelletjes opstonden. Spelletjes als Snake en Tetris. Dat 

we onze hardloopactiviteiten klokten met een stopwatch 

en of hetzelfde rondje een keer fietsten met een fiets 

waar een km-teller op zat of later dat we het na gingen 

meten op afstandmeten.nl. 

In die column kwam ik al tot inzage dat we de deur niet 

meer uitgingen zonder een device bij ons te hebben die 

onze activiteiten vastlegt. Het moet allemaal wel gedeeld 

kunnen worden met vrienden en familie. Een niet-

vastgelegde activiteit is geen activiteit. Social media 

zorgde ervoor dat er meer mensen ‘besmet’ raakten met 

het hardloopvirus. Door het zien van foto’s en video’s van 

vrienden wilden mensen dat zelf ook.  

De column uit 2018 sloot af met: “Velen vinden het dus 

leuk. De vraag is namelijk waar dit allemaal naar toe gaat. 

We rennen van het ene evenement naar het andere. 

Houdt dit op? Of gaan we het op een andere manier 

doen. Huidig  gebeurt dit eigenlijk altijd fysiek. Maar 

afgaand op de technische ontwikkelingen van de 

afgelopen jaren, is het de verwachting dat het verder 

door ontwikkeld. Waarheen? Misschien wel naar VR, dit 

staat bekend als Virtual Reality, maar het kan net zo goed 

staan voor Virtual Running. Allemaal een loopband in 

huis, een bril op en met zijn allen lekker rennen door de 

Oostenrijkse bergen, langs de Niagra Falls in de VS of 

langs het Opera House en the Harbour in Sydney tijdens 

oud en nieuw...” 

Het Covid-19 virus heeft minstens zo hard om zich heen 
geslagen als het hardloopvirus. Het heeft het 
hardloopvirus ook een poos in zijn greep gehouden. Alle 
evenementen in het voorjaar werden afgezegd, veel 
organisaties waren goed van vertrouwen en verzetten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
hun evenementen naar het najaar. Toen bleek dat dat 

ook niet ging, explodeerde het aantal virtual runs. Op 

Strava kon je al aan digitale challenges meedoen en zo 

voor digitale medailles strijden. Nu komen ook de echte 

organisaties met deze varianten; loop op het moment van 

het evenement een ronde van de afstand die je tijdens 

het evenement ook zou lopen. Neem dit op met een 

sporthorloge of telefoon. Deel het GPX bestand met de 

organisatie. Na een korte check krijg je de bevestiging en 

in sommige gevallen wordt de medaille zelfs bij je thuis 

gestuurd. Een leuke en alternatieve manier om toch nog 

evenementen te lopen.  

Dit is natuurlijk hartstikke leuk, en nu komt het mooiste: 

de leukste organisatie van Nederland doet er ook aan 

mee. De Hoogeveense Cascaderun goes digital! De 

Cascaderun Challenge. Loop voor 15 december de route 

van de 5EM van de Cascaderun en deel de resultaten met 

thijs.oost@cascaderun.nl. De resultaten worden wekelijks 

bijgewerkt en als deelnemer krijg je altijd een certificaat 

toegestuurd met jouw eindtijd daarop. Er zijn al een paar 

knappe tijden gelopen maar ik zie ruimte voor 

verbetering. Dus succes allemaal! 

Het leuke hieraan is dat iedereen de officiële route loopt. 

Deelnemers moeten dus fysiek in Hoogeveen zijn om mee 

te doen. Groot worden is leuk, maar nooit vergeten voor 

wie de run is geïntroduceerd: voor en door Hoogeveners! 

 
 

mailto:thijs.oost@cascaderun.nl


  Hactueel November 2020 
 

23 
 

EUROPESE MEDAILLE VOOR ROB VAN DE GRAAF 

1 november 2020 

Madeira – net als 

andere sporten is ook 

de atletiekwereld niet 

aan de 

Coronamaatregelen 

ontkomen. Toch was 

afgelopen weekend 

het Portugese 

Madeira het 

strijdtoneel voor het 

Europees 

kampioenschap 

atletiek voor masters. 

Namens Nederland 

nam HAC’63 atleet 

Rob van de Graaf 

mee in de categorie 

55+.  Rob kwam uit op 

drie verschillende 

onderdelen, maar het 

grootste succes 

kwam voor Rob 

samen met het Nederlands team op de 3x2km cross waar hij een bronzen medaille wist te behalen. 

Het avontuur begon voor Rob met de 10 km door de straten van de Funchal, de hoofdplaats van het 

eiland.  De start van het parcours was nabij het museum van de bekendste sporter het eiland, 

Christiano Ronaldo en liep vervolgens langs de havens en het centrum van de stad.  Rob begon niet 

helemaal fit aan deze race, maar wist hier uiteindelijk nog wel een mooie zesde plaats binnen te 

slepen. Veel tijd om te herstellen had Rob niet, want de volgdende dag stond de cross op het 

programma. 

Op de cross nam Rob samen met Willem de Ruiter en Johan Neve deel aan de cross die door het 

Parque Ecológica do Funchal, een natuurgebied iets ten noorden van Funchel, werd gelopen.  Hier 

wist het Nederlands team de derde plaats ten kosten van het team van Groot-Brittanie veilig te 

stellen. Een dag later nam Rob ook nog deel aan de halve Marathon, hier wist hij zich lange tijd 

staande te houden en mee te strijden om het brons. Maar mede door het pittige parcours, het volle 

programma en de 27 graden was het na 18 kilometer toch afzien voor de Hoogeveense atleet. Maar 

ook hier wist Rob uiteindelijk nog een mooi resultaat neer te zetten door als vierde over de finish te 

komen. 

Tekst: Remco Bos 

Foto: via Rob van de Graaf 

  

https://www.hac63.nl/europeese-medaille-voor-rob-van-de-graaf/
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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  
 

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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