December 2020
Jaargang 55

Rectificatie t.a.v. de kwaliteit van de foto
op voorkant nov. 2020
Foto’s Elisabeth Helder: labrochettecoopertest.nl
Het is door mij vanaf facebook van Hac63 afgehaald
en de foto heeft daardoor zijn kwaliteit verloren. Dat
was uiteraard niet de foto zoals aangeleverd door
Elisabeth.
Manon
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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting.
Atleet van het jaar & vrijwilliger van het jaar
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Redactioneel
Het estafette stokje
Een typisch attribuut van de atletiek. Een
stokje welke overgaat van hand naar hand.
Het stokje overgeven is een uitdrukking
geworden die in de spreektaal is opgenomen
en symboliseert dat een taak of functie naar
een ander over gaat.
De laatste maanden heb ik nagedacht over
het redacteurschap. En ik heb besloten dat ik
na 7 jaar het stokje wil overgeven aan een
nieuwe vrijwilliger.

Bij deze een oproep voor de functie
van mij: wie zou er in het vervolg de
Hactueels willen maken?
Je hoeft geen computer wonder te zijn, maar
wel lol hebben om er een paar uurtjes per
maand mee bezig te zijn.

De competities liggen tot nader order nog stil.
De pupillen competitie heeft voorzichtig wel
alvast een competitie schema opgezet. In elk
geval zal de Bentickspark run in januari niet
plaats vinden. Als alternatief kan je meedoen
met de Virtuele winter Run. Hiermee loop je
Spikeshop.nl PR pupillen competitie
een eigen afstand vanuit huis. EN
Reglem. spikeshop.nl PR comp. 2019-2020
tegelijkertijd wordt bijna 80% van het
Agenda spikeshop.nl PR competitie
inschrijfgeld gestort aan de club naar jouw
keuze. Het zou toch leuk zijn als dat HAC’63
Alieke’s column
zou zijn.
Te koop: kleding - schoenen
Om de hersenen scherp te houden is er een
leuke kerstpuzzel met onze sponsoren. Er
zijn leuke prijzen aan verbonden. Reageer
daarom voor 6 januari via de mail aan
penningmeester@hac63.nl.

Veel leesplezier

Manon Vos

Inleveren kopy voor:

25 december 2020 hactueel@hac63.nl
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Voorwoord december 2020
Beste leden,
Het is alweer December. Het jaar is weer eens voorbij gevlogen en de feestdagen staan weer voor
de deur. Dit is alweer mijn laatste voorwoord van dit jaar. Onvoorstelbaar hoe snel gaat.
Afgelopen maand zijn er twee acties geweest: RaboClubActie en de Chocoladeletteractie. Om met
de RaboClubActie te beginnen: Door alle stemmers op onze vereniging zijn dit jaar €737,21 bij
elkaar gestemd! Iedereen hartelijk dank voor het uitbrengen van zijn/haar stem op HAC’63.
De chocoladeletteractie is ook dit jaar een mooi succes geweest: ruim 2100 letters zijn verkocht!
Ook weer een mooi resultaat. Bijzonder dit jaar was onze eigen drive thru! Goed geregeld!! Ook hier
hartelijk dank aan iedereen die zich heeft ingezet om dit weer mogelijk te maken. De winnaars van
de verkoopactie: van harte gefeliciteerd!
Met het afronden van het seizoen, is ook een einde gekomen aan de SpikeShop Pupillen PR
competitie 2020. Vanwege Corona zijn veel wedstrijden niet doorgegaan. Hierdoor konden de
deelnemers niet volop aan een PR werken. Daarom heeft dit jaar iedere deelnemer een prijs
gekregen. Laten we hopen dat komend jaar er weer een mooie competitie mogelijk is.
Bij het schrijven van dit voorwoord heb ik nog geen reactie gehad over de SWS en de financiering
van het wedstrijdsecretariaat. Zodra er informatie beschikbaar is, zal ik deze delen.
Met gemengde gevoelens heb ik besloten om mijn voorzitterschap aan het einde van mijn zitting
niet te verlengen. Per april stop ik als voorzitter. Deze stap valt mij zwaar, maar om persoonlijke
redenen heb ik deze keuze gemaakt. De komende periode zal een deel van mijn taken onder de
bestuursleden worden verdeeld. Het voorzitterschap blijf ik tot april behouden. Voor degene die
zich geroepen voelt mijn taak over te nemen, maar eerst meer informatie wil hebben; neem gerust
contact met mij op. Dat mag via email, op de baan of via telefoon.
Afsluitend wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan HAC’63 in het afgelopen jaar.
Dankzij jullie inzet is het afgelopen jaar, hoe moeilijk ook, toch een succes geworden. We hebben
samen als vereniging de Corona periode goed doorstaan. Helaas zijn er ook leden direct of indirect
door Corona getroffen. Ik wens hun sterkte, beterschap en voorspoedig herstel toe.
Voor de komende feestdagen wens ik iedereen fijne dagen en alvast een voorspoedig, sportief en
gezond 2021! Ik spreek daarnaast de wens uit dat 2021 weer een mooi sportjaar mag worden!

Sportieve groet,
Erik Reumer
Voorzitter

Leden mutaties
Er zijn 6 afmeldingen en 4 aanmeldingen.
Heb je een wijziging in de e-mail adres, ga je verhuizen of wil je afmelden?
Neem dan contact op via ledenadministratie@hac63.nl .
Groet Cor
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Contributie lidmaatschap HAC’63 2020 per 1 juli 2020
Club contributie
per maand

(incl tijdelijke

Atletiekunie
basis
contributie
per jaar

Atletiekunie
wedstrijd
licentie
per jaar

Atletiekunie
extra heffing
kosten
baanhuur
totaal
per 1 jan 2020)
per jaar

Totale
contributie
per
kwartaal

Minipupillen 2013 en later

€ 15,30

€ 0,00

€ 15,30

€ 9,25

€ 27,75

Pupillen C

2012

€ 15,30

€ 8,25

€ 23,55

€ 9,25

€ 27,75

Pupillen B

2011

€ 15,30

€ 8,25

€ 23,55

€ 9,25

€ 27,75

Pupillen A

2010/2009

€ 15,30

€ 8,25

€ 23,55

€ 9,25

€ 27,75

Junioren D

2008/2007

€ 16,15

€ 14,70

€ 30,85

€ 11,45

€ 34,35

Junioren C

2006/2005

€ 16,15

€ 14,70

€ 30,85

€ 11,45

€ 34,35

Junioren B

2004/2003

€ 16,15

€ 14,70

€ 30,85

€ 12,00

€ 36,00

Junioren A

2002/2001

€ 16,15

€ 14,70

€ 30,85

€ 12,00

€ 36,00

Senioren

2000 en eerder € 17,45

€ 23,55

€ 41,00

€ 14,20

€ 42,60

Masters

1985 en eerder € 17,45

€ 23,55

€ 41,00

€ 14,20

€ 42,60

Licentielid * 2000 en eerder € 17,45

€ 23,55

€ 41,40

n.v.t.

€ 17,45

Categorie

Recreanten

Geboortejaar

n.v.t.

€ 17,45

Administratiekosten
Atletiekunie aanmelding/ reactivering
Atletiekunie overschrijving
HAC’63 facturering

€ 27.50
€ 11,00

€ 33,00

€ 7,70
€10,55
€ 1,00

Licentie-lid
Een licentie-lid maakt geen gebruik van de (baan)trainingen en andere HAC’63 voorzieningen.
Gezinskorting
Bij 3 of meer leden wonend op hetzelfde adres ontvangt u 25% korting op het totale bedrag van de
clubcontributie.
Administratiekosten
Bij iedere nieuwe aanmelding of reactivering brengt de Atletiekunie € 7,70 administratiekosten
in rekening, deze kosten zullen door HAC’63 aan u worden doorberekend.
Overschrijvingskosten: € 10,55.
Betaling
Wij verzoeken u om de kwartaal contributie per automatische incasso te laten lopen.
De contributie voor licentieleden wordt 1x per jaar via automatische incasso uitgevoerd. Indien u hiermee
niet akkoord gaat, zijn wij genoodzaakt extra kosten per factuur in rekening te brengen.
Opzegging
Wordt uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd.
Let erop dat u dit ten minste één maand voor aanvang van een nieuw kwartaal aanlevert bij de
ledenadministratie, ledenadministratie@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
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Virtual winter run 2020

De hardloopkalender wordt leger en leger en zonder wedstrijden om voor te trainen, kan het lastig
zijn om gemotiveerd te blijven. Dat gaat ons hardlopers aan het hart! Daarom organiseren we in de
decembermaand de VIRTUAL WINTER RUN zodat alle hardlopers tóch nog even wat kilometers in
de buitenlucht kunnen maken en je bovendien ook dat wedstrijdgevoel meepikt.
Hardlopers zijn meer verbonden dan ooit want hardlopen kan en mag gelukkig nog steeds.
Weliswaar alleen of in een heel klein groepje maar hoe fijn is het dat je nog lekker naar buiten kunt
om in beweging te blijven. En wees geduldig: er komt weer een tijd dat hardloopevenementen
worden georganiseerd zoals we ze kennen. Nu leg je de basis om dan een topprestatie te kunnen
leveren!
Support your local club
Het mooie aan dit virtuele initiatief is bovendien: met jouw deelname kun je ook nog eens jouw
lokale club of loopgroep financieel supporten in deze lastige tijden. Bij jouw inschrijving kun je
ervoor kiezen om dit bedrag te doneren aan een club of loopgroep naar keuze.
Alle deelnemers maken gebruik van de Racemap app; daarmee kunnen we achteraf een tof
klassement tonen, kunnen geïnteresseerden jou tracken tijdens je race én brengen we mooi in
beeld hoeveel lopers in beweging zijn gekomen. Daarnaast komt er ook een live leaderboard
beschikbaar en ontvang je een toffe Qoodybag.
Inschrijven







Inschrijven is mogelijk tot en met 17 december 2020
Support een club of loopgroep:
Je betaalt € 10 voor jouw afstand
Hiervan gaat €2,20 naar de organisatie voor de administratieve afhandeling
Het restantbedrag, €7,80 (plus een eventuele extra donatie) kun je doneren aan een
loopgroep of club
Je loopt jouw virtual race tussen 19 december en 31 december

Algemene deelnemersvoorwaarden
Inschrijven
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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 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
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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

VACATURE REDACTEUR HACTUEEL
Hac’63 is op zoek naar een redacteur die het maandelijkse clubblad wil verzorgen.
Functie omschrijving:
 Als vrijwilliger ben je verantwoordelijk voor het verzamelen en bewerken van ingezonden
stukken tot het maandblad Hactueel.
 1x per maand verzend je deze via het programma Sportlink naar de leden en de sponsoren.
 Tijdsinspanning: afhankelijk van de hoeveelheid ingestuurde kopy 8 uur per maand
 Eigenaarschap: accuraat, bekend met word
Wij bieden:
 De kans om jezelf verder te ontwikkelen in redacteurschap
 De kans om Hac’63 op een leuke manier te helpen.
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Chocoladeletteractie wederom een succes.

De afgelopen weken is de chocoladelettercommissie weer druk bezig geweest met het verwerken
van alle bestellingen. En vandaag was dan eindelijk het moment waarop de chocoladeletters
opgehaald konden worden. In verband met Corona moest er wel een creatieve oplossing komen
voor het ophalen van de chocoladeletters. In dit geval werd er gekozen voor een drive in, en
daarmee had de commissie geluk dat het droog bleef.
In totaal zijn er ruim 2100 chocoladeletters verkocht. En degene die de meeste letters hadden
verkocht kregen een mooie prijs. De nummer 1 kreeg een blok chocolade van bijna 4 kilo. Met
daarop een mooi aandenken aan haar verkoop. De top 3 kreeg zo’n mooie prijs.

De top 6:
Nicol: 112 letters verkocht
14
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Tara: 94 letters verkocht
Aron: 88 letters verkocht
Timo:82 letters verkocht
Wes: 73 letters verkocht
Milou: 71 letters verkocht
We danken alle verkopers voor hun inzet en daarnaast een speciale dank aan de
chocoladelettercommissie voor hun werk dit jaar.

Loopjes december – januari

(www.hardloopkalender.nl )

Telt mee voor Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie Competitie is gecanceld
Telt mee voor Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie – Competitie is gecanceld

December
zat

12

RunForestRunDwingelerveld

Dwingeloo

15 – 27 – 44 km

Januari
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Afgelast i.v.m. corona

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.
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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 2012, 2013 en 2014 (j/m)
 Pupillen A geboortejaar 2010 en 2011 (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
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.
 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.
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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-technisch

10% korting voor HAC’63 leden op spikes en/of
hardloopschoenen op vertoon van lidmaatschap of AU (excl.
aanbiedingen)
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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
Indoor
Heerde
Meerkamp Technisch
Indoor
Indoor
Indoor
Indoor
Indoor
Indoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
*

Omschrijving
Koninklijke vd Most jeugd toernooi
Indoor meerkamp Pupillen/D
Hoogeveen
Meerkamp Technisch
junioren en VB
Dronten
Meerkamp Technisch
12e Solana Atletiek Indoor Dronten
Stadskanaal
Meerkamp Technisch
Indoor Stadskanaal incl. 600 meter
Drachten
Meerkamp Atletic Champs
14e indoor incl. Estafette team
Decathlon Nationale Pupillen
Apeldoorn
Meerkamp Technisch
Indoor 2021
Heerenveen Meerkamp Technisch
45e indoor Heerenveen
Assen
Meerkamp Technisch
Opening technische wedstrijd
Medaillewed 1e
Emmen
Meerkamp Atletic Champs
Groningen/Drenthe
Groningen
Meerkamp Atletic Champs
1e Team
Stadskanaal
Meerkamp Technisch
Nelli Cooman Games
Hoogeveen
Meerkamp Technisch
Onderlinge HAC '63
Medaillewed 2e
Assen
Meerkamp Atletic Champs
Groningen/Drenthe
Hoogeveen
Meerkamp Atletic Champs
2e Team
Hoogeveen
Meerkamp Technisch + Loop Clubkampioenschappen HAC’63
Wedstrijd uitslagen worden bij elkaar opgeteld om te komen tot medaille

Data
Afgelast
Afgelast
Afgelast
jan. ‘21
feb. ‘21
mrt ‘21
mrt ‘21
apr-21
apr-21
mei-21
mei-21
voorjaar 21
jul-21
sep-21
sep-21

10% korting HAC’63 leden spikes en/of hardloopschoenen op
vertoon van lidmaatschap of AU (excl. aanbiedingen)
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Geen terugblik
Het is alweer de laatste uitgave van het jaar. Een moment
waarop er normaal wordt teruggeblikt op dat afgelopen
jaar. Reflecteren of de doelen die aan het begin van het
jaar worden gesteld wel of niet zijn gehaald. Dat geldt
niet voor dit jaar. Het was een schrikkeljaar en
geschrokken zijn we. Het hele jaar is overhoop gegooid
door het Corona virus. Veruit de meeste evenement zijn
geannuleerd en de wedstrijden die wel doorgang hebben
gevonden, hebben dat gedaan onder aangepaste
omstandigheden.

Nadat ik twee weken achter elkaar 2 tot 3 keer ging
rennen voelde het al makkelijker en vertrouwder dan
wanneer ik er maar 1 keer uit ging. Snelheid en afstand.
Beide zijn beter te verbeteren op het moment dat het
lichaam weer in een ritme komt.
Dus met een beetje goede moed en goede zin hou ik dit
vol, sluit ik het jaar positief af en ben ik klaar voor 2021.
Laat maar komen!

Zelf heb ik volgens mij alleen in februari een wedstrijdje
gelopen, een 10 mijl waarvoor ik niet bijzonder had
getraind en dus niet voluit heb gelopen. Ik had mijn
zinnen gezet op de Cascaderun en op de halve marathon
van Amsterdam. Daarnaast had ik plannen om bij
vrienden in Noorwegen ook een halve marathon te lopen.
Gaande het seizoen werd dat allemaal niks. Dat leidde
ook tot kleine motivatie problemen. Ik verplichtte mezelf
wel om minstens een keer per week gaan lopen. Dat is
wel redelijk gelukt, al waren het rondjes die vaak niet
langer waar dan 5 kilometer.
Sinds een kleine maand gaat dat weer iets beter. Ik ga
weer iets vaker en ook een paar kilometer verder. Corona
is de wereld nog niet uit. Dat zal ook wel nooit gebeuren
maar toch ik heb wel vertrouwen in volgend jaar. In het
eerste kwartaal zal het allemaal niet heel anders zijn dan
nu maar daarna kan er waarschijnlijk wel weer meer. Een
Cascaderun met bijna 10.000 deelnemers lijkt wel
onwerkelijk maar ik heb wel goede hoop op een mooi
alternatief evenement.
Als het waar is wat ik hierboven zeg; dat er weer
evenementen/wedstrijden gaan komen dan wil ik daar
wel een beetje klaar voor zijn. Dan wil ik wel een beetje
kunnen knallen en niet helemaal kapot over de finish
komen in een tijd waar ik niet trots op zal zijn.
Het uitzicht wat ik voor mezelf heb gecreëerd helpt me nu
om mezelf in het donker toch even uit huis te slepen om
toch even een rondje te maken. Het werkt ook meteen.
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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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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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