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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting. 

Atleet van het jaar & vrijwilliger van het jaar 

https://www.facebook.com/257403577928019/photos/ms.c.eJw9VFkORDEIutHEpW73v9jkSemnsVVAdDJOa4qc8Dj~_m41l45QbS9jGoTc~_7dU53fe91f6vvHFOqYmJILY~_XywdNz71xWp263Xs~_z43Ltn6~_eoZ6hXfA58Rb8X2t4tHLLy6RInXbWO59XV6~_xfzsfhcLz5R8B3ms4BnLv7c~;DnMl~_97B9~_aQv~;UG~;e~_L3t4ZutN3bxsvoXvfflV~_Y1tEBN~;HMzr4tHll0N~_EsBbzKvu~_7l6m66~_bUl~_0JvzM9PNPz3OwfzJvwvzZL3a~;pXEB3~;09UeN~_aeHKvnEzvvo45N4T~;2~_luEVQX0QD2P4yZ~_foF9c~;Vod~;rvzaBHdefh9r537XovzjMVPP1jI~_kOfvgf60q~_VW3~_4H8CXw~;pe6M~;3tn5z~_sUMfFW4b~;AP90UG~;lb627Cf7Zzf4P~;zT6~_~_z~;~_KesN6jf1p7k8if5jX5ePB~_dTy9yH~;wr68fZj1xxzyTejBe6Hqm7dXD~;zn6evQl37D~;h7iN1m925~_~;1k8VvDe989XmfQGeIh6b9esR4m~;06~_dv6CfULxp~_JD7BfUr2x~;xbXrz~;a55~;BPeAfAd~_FeJJ1ON~;Hfj13acT2K93vwT3K2~_9vT8lvD9iBj8R~;~_jGxX3zvceV~;B~_o14wbeer~;Vfr~_O~;frrF7n3Qdx7M~;jh~;5F~;uh33r0e7Ne714N9KPI37JNSz4P7MYd815913n7AX0l~;Qa~_gXhYJ~;YlH975o8L4o~_gf7tcBP~_QdMiG5z.bps.a.965478753787161/965481030453600/?type=3&size=1722,969&fbid=965481030453600
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Redactioneel 
Corona proef 

Heel voorzichtig gaat het kabinet weer 

spreken over versoepeling van de lockdown 

maatregelen. Uiteraard is er nog niet veel 

duidelijk gemaakt, maar wel is het zichtbaar 

dat het aantal dagelijkse besmettingen in 

Nederland een dalende lijn laat zien. En waar 

het voor de 1 nog steeds “een ver van mijn 

bed show” is, was het voor mij de afgelopen 

maand akelig dichtbij. In ons verpleeghuis 

Weidesteyn was op de gesloten afdeling 

(waar dementerende ouderen wonen) 

Corona uitgebroken. En omdat deze mensen 

niet begrijpen dat ze 1.5m afstand moeten 

houden of beter op hun kamer kunnen 

blijven, ging de besmetting onderling heel 

hard. En tot overmaat van ramp waren er ook 

personeelsleden besmet. Dat betekende dat 

ik de afgelopen maand ben ingevallen in de 

zorg op deze 2 Corona afdelingen, om zo 

ervor te zorgen dat de basale zorg (eten, 

drinken, schone kleding en hygiene) zijn 

doorgang kon vinden. Hierdoor ben ik 4 

weken met mijn neus letterlijk op de Corona 

“gedrukt” geweest. De ver van mijn bed 

show, werd een heel dicht bij mijn bed show. 

Helaas zijn er bewoners overleden. Gelukkig 

zijn de meeste hersteld.  

De keuze om als test weer op de baan te 

gaan trainen, vond ik persoonlijk een hele 

lastige. We zitten in een (verlengde) 

lockdown, waarin we gevraagd worden zo 

veel mogelijk thuis te blijven. Het afreizen 

naar de baan staat daar eigenlijk haaks op. 

Met ook alle respect voor alle atleten die er 

waren en zich goed aan de afstands regels 

hebben gehouden. Net als jullie, popell ik ook 

weer naar het terug naar normaal. En heb me 

serieus in een spagaat gevoeld.  

Ik hoop dat we elkaar scherp houden de 

komende tijd. En dat we samen in 

gezondheid weer snel en verantwoord op de 

baan kunnen trainen. 

Veel leesplezier    Manon Vos 

 

 

mailto:hactueel@hac63.nl
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Voorwoord  februari  2021 
 

Beste leden, 

Beste leden, 

De eerste week van februari zal het pakket aan maatregelen van de overheid worden aangepast. 

Uiteraard houden wij als bestuur deze scherp in de gaten en zullen daarop ons beleid 

aanpassen/herzien. Het is lastig om in deze situatie de juiste keuzes te maken. Afwegen welke de 

juiste is, geeft altijd wrijving met andere ideeën. Je kan als bestuur niet iedereen tevreden houden, 

zeker niet als het gaat om de mogelijkheid tot sporten, of beter gezegd het tijdelijk onthouden van 

sporten. Onze keuze is uiteindelijk gebaseerd op de gezondheid van derden, risico eliminatie en het 

voorkomen van reisbewegingen op dringend advies van de overheid. Ik hoop dat de keuze 

uiteindelijk onjuist blijkt te zijn. Maar liever zo dan het omgekeerde. 

Vanuit de Gemeente Hoogeveen is er nieuws over de huurprijs van de Atletiekbaan. Per brief zijn 

wij op de hoogte gesteld over de besloten verhoging van de huurprijs over de komende 3 jaar. Per 

jaar zullen wij 10% huurverhoging ten laste krijgen. Dat geldt voor de trainingsuren en ook voor de 

wedstijden op de baan. Deze verhoging is niet van onze hand en wij zijn hier niet blij mee. Het 

protesteren tegen de verhoging, ook met andere verenigingen, zal niet helpen. Met een 

zakenbestuur en een zeer strenge begroting voor dezelfde 3 jaar zal er geen andere weg zijn dan 

accepteren. Dat betekent dat de contributie ook zal moeten worden verhoogd. De afdracht van de 

contributie zal 1 op 1 doorgezet worden naar de Gemeente Hoogeveen. Met andere woorden, de 

vereniging zal er financieel niet op vooruit gaan. 

Zoals beloofd zou ik jullie op de hoogte houden van de voorgang van het wedstrijdsecretariaat. Op 

dit moment zijn de offertes van de benodigde materialen voor de constructie en 

wedstrijdsecretariaat binnen. We betrekken zoveel mogelijk onze sponsoren, daar waar mogelijk. 

Ook is de vergunning om te plaatsen ingezet en naar verwachting begin februari akkoord. Vanaf dat 

moment kan de borgstelling worden geactiveerd en worden overgegaan tot aanschaf. Een kleine 

update van de situatie, nog zonder trap en in de kleuren die worden voorgeschreven aan Sportpark 

Bentinckspark. Zoals zichtbaar zal de inloopstrook niet worden versmald. Ook de doorloophoogte 

is voldoende, 2,7m. 

 

Omdat we niet alles kunnen bekostigen via derden, zal ik in maart een oproep doen voor vrijwilligers 

die mee willen helpen het wedstrijdsecretariaat tot een mooi einde te brengen. Wordt vervolgd! 

Sportieve groet en blijf gezond! 

Erik Reumer 
voorzitter 
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Leden mutaties  

Er zijn 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 

 

Opbrengsten Virtual Winter Run (atletiek unie) 

In totaal is door 4 personen 44 euro bij elkaar gebracht.  

Omdat alle kleine beetjes helpen, zijn we hier blij mee.  

 

Extra Ledenvergadering HAC'63  

 

Maandag 1 februari 2021 

 

Opening 

 

Verhoging baanhuur als gevolg bezuiniging gemeente Hoogeveen 

 

Voorstel contributie 2021,2022 en 2023 

 

Rondvraag 

 

 

We starten met de vergadering om 20.00  

 

Vergadering via teams ( klik op deze link) 

 

mailto:ledenadministratie@hac63.nl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad4a9cca2415e4303b9a19692775958b7%40thread.tacv2/1610130430266?context=%7b%22Tid%22%3a%2239ef7cb1-5c8f-41a8-9c2b-9d87415948f2%22%2c%22Oid%22%3a%223c66acfc-0d06-45b0-99ae-dbdabca47cb0%22%7d
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Corono update website Hac’63 

BRIEF VAN HET BESTUUR 

 

15 januari 2021 

Naar aanleiding van onze beslissing om de baantrainingen te annuleren zijn er meerdere mails 

gekomen, deels instemmend en deels van teleurgestelde leden. 

Hieronder willen wij nogmaals kort toelichten waarom deze beslissing is genomen en waarom wij 

vasthouden aan dit besluit: 

De laatste weken is toenemend duidelijk geworden dat ook kinderen het virus makkelijk kunnen 

overbrengen, met name bij de Engelse variant. Die Engelse variant is inmiddels ook in Nederland al 

volop aanwezig. Als je nu kijkt naar de situatie in Engeland, weet je hoe het in Nederland zal gaan, 

als er niet strenger wordt beperkt. De regelgeving van de regering houdt niet enkel rekening met 

gezondheid, maar ook met economische schade, vandaar dat zij compromissen moeten sluiten. 

Overigens: er zijn enkele leden geweest die gesteld hebben dat wij hen het recht ontnemen om te 

trainen, dat is natuurlijk onzin. Iedereen kan op zijn eigen tijd en plaats trainen, (maar niet op de 

baan waar je in elkaars slipstream kunt komen), en daarnaast kan idereen advies vragen van 

zijn/haar trainer. 

NB: de professionele topsporters mogen meer, maar die zijn voor het overige zeer beperkt in hun 

leven; zij mogen sporten en leven binnen hun eigen zeer beperkte “bubbel” en dan nog zie je vaak 

dat het niet goed gaat. 

Wij als bestuur stellen de gezondheid van onze sporters èn de maatschappij om ons heen voorop, 

en willen later niet moeten denken: “dit hadden we kunnen bedenken en voorkomen”. De randjes 

opzoeken van wat er nog net wel en wat er nog net niet mag, helpt NIET om de besmettingen te 

voorkomen. Daarom blijven wij bij ons besluit, mede omdat wij niet enkel voor onszelf 

verantwoordelijk zijn, maar ook voor onze medemensen. Hoe eerder het besmettingsgevaar van 

corona wordt ingedamd, hoe eerder wij allemaal weer terug kunnen naar normaal! 

 

7 januari 2021 

Beste leden,   

Ondanks dat er gisteren op een goede manier getraind is, hebben we als bestuur toch besloten om 
de trainingen de komende tijd stil te leggen. Deze stop geldt voor alle leden van alle leeftijden. Als 
bestuur betreuren we dit besluit te moeten nemen, maar we willen ook onze verantwoordelijkheid 
nemen in deze lastige periode. De huidige maatregelen van het kabinet hebben nog niet voldoende 
resultaat opgeleverd en zullen zeer waarschijnlijk verlengd en aangescherpt worden.   Begin 
februari zullen wij als bestuur weer overleggen over het eventueel opstarten van de trainingen en 
dan zullen wij jullie ook weer verder op de hoogte houden. 

  

https://www.hac63.nl/brief-van-het-bestuur/
https://www.hac63.nl/corona-update-7-1-2021/
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Contributie lidmaatschap HAC’63 2020 per 1 januari 2021 
 

 

Categorie 
Geboortejaar Atletiekunie 

Basis 
contributie 
per jaar 

Atletiekunie 
Wedstrijd 
licentie 
per jaar 

Club 
Contributie 
per 
kwartaal 

Club 
Contributie 
per jaar 

Minipupillen 2014 en later € 15,90 nvt € 27,75   

Pupillen 2009 tem 2013 € 15,90 € 8,60 € 27,75   

Junioren  2002 tem 2008 € 16,80 € 15,30 € 34,35   

Senioren/masters 2001 en eerder € 18,15 € 24,50 € 36,00   

Recreanten 2001 en eerder € 18,15 nvt € 42,60  

Licentielid (basis) 2001 en eerder € 18,15 nvt  € 27,50 

Licentielid (wedstrijd) 2001 en eerder € 18,15 € 24,50  € 27,50  
  

Administratiekosten   
Atletiekunie: aanmelding/ reactivering €  8,00 
Atletiekunie: overschrijving €10,95 
HAC’63 facturering €  2,50 

  

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 € 8,00 administratiekosten  
in rekening, deze kosten zullen door HAC’63 aan u worden doorberekend.  
Overschrijvingskosten: € 10,95.  
  
Betaling 
De contributie voor de leden wordt 1x per kwartaal via automatische incasso uitgevoerd.  
De contributie voor licentieleden wordt 1x per jaar via automatische incasso uitgevoerd.  
Indien u hiermee niet akkoord gaat, zijn wij genoodzaakt € 2,50 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 

 

  

mailto: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 

 

 

  

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 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 

mailto:info@hac63.nl
mailto:info@hac63.nl
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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. 

  

mailto:info@hac63.nl
mailto:hactueel@hac63.nl
mailto:info@hac63.nl
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Loopjes  maart- april o.v.b  (www.hardloopkalender.nl ) 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie  

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

   Maart  

Dins 9 La Brochette Coopertest Hoogeveen 12 min 

Zat 20 Kroeg tot Kroegloop Ruinen 9.5 km 

     

     

     

   April   

Woe 6 Primera de Haan 4MijlRun Hoogeveen 4 mijl 

Dins 27 Koningsloop Beilen 5 of 10 km 

     

     

     

     

     

NN Runing Day – Valetine’s Edition 

  

Hardlopen rond Valentijnsdag 

Loop op 12, 13 en 14 februari samen met “Dr. Love” Robert ten Brink 5, 10 of 14 km door de 
meeste romantische steden van Europa. 
 
Laat je verrassen met liefdevolle audioberichten van jouw partner, familieleden of collega’s. En dat 
zonder echt te reizen. Individueel op afstand, maar toch samen. Vanuit jouw eigen achterdeur. 
 
Meld je gratis aan op: www.nnrunningday.nl  

http://www.hardloopkalender.nl/
https://www.nnrunningday.nl/
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HypotheekCentrum Hoogeveen Competitie  2021:   

De planning van de competitie  2021 

 
Aard van der Vinne  competitie@hac63.nl  
 

Hypotheekcentrum Seniorencompetitie 2021 
 

  2021 Datum Wedstrijd  Afstand  

Januari  

 
1 

AFGELAST / 
Covid 19 

Runnersworld Bentinckspark Run  5 of 10 km  

Maart  

  2 09-mrt La Brochette Coopertest I – HAC’63  N.v.t.  

  3 20-mrt Kroeg tot Kroegloop – Ruinen  9,5 km  

April  

  4 06-apr Primera De Haan 4MijlRun  4 mijl  

  5 27-apr Koningsloop – Beilen  5 of 10 km  

Mei  

  6 01-mei Lexis Crossloop – Zuidwolde  5 of 10 km  

  7 12-mei Erflandenrun - Hoogeveen  5 of 10 km  

Juni  

  8 02-jun Speeltuinloop – Hollandscheveld  5 of 10 km  

  9 06-jun Mooi Ruinen Run – Ruinen  5 of 10 km  

  10 12-jun 10Venenloop – Tiendeveen  5, 10 of 21.1km  

Juli  

  11 03-jul Singelloop – Hollandscheveld  5 of 10 km  

Augustus  

  12 18-aug Alkeloop – Kerkenveld  5 of 10 km  

  13 26-aug Wiekloop - De Wijk  5 of 10 km  

September  

  14 04-sep DijkhuizenRun 5  of 10 km 

  15 10-sep Pesserrun 5 km  

  16 24-sep Clubkampioenschappen – HAC’63  100 m 

  17 25-sep Clubkampioenschappen – HAC’63  3 km  

Oktober  

  18 03-okt Bikkelloop – Zuidwolde  5 of 10 km  

  19 07-okt La Brochette Coopertest II – HAC’63  N.v.t.  

  20  BorkStuifzandrun – Stuifzand  5 of 10 km  

November  

  21 14-nov Schoonhovencross - Hollandscheveld  3,2 of 7,5 km  

 

  

mailto:competitie@hac63.nl
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Reglement HAC’63 Hypotheekcentrum Hoogeveen competitie 2021 
 
▪ De competitie wordt per kalenderjaar gehouden en omvat dit jaar zoveel wedstrijden als 

mogelijk is onder huidige (Covid-19) omstandigheden.  
▪ Hierbij wordt een combinatie gekozen van baannummers, wegwedstrijden en cross wedstrijden 

over diverse afstanden. 
 

▪ De competitie is alleen toegankelijk voor leden van de HAC’63. 
▪ De competitie is uitsluitend voor senioren en masters, waarbij deze laatste in meerdere klassen 

verdeeld worden. 
▪ De leeftijd op de datum van de eerste wedstrijd van de competitie is bepalend voor de klasse 

waarin men dat gehele jaar meedoet.  
 
▪ In wedstrijden met open deelname wordt het klassement voor de competitie opgemaakt door 

niet leden uit de uitslag te schrappen.  
▪ Het klassement wordt opgemaakt met een puntensysteem. De winnaar van een wedstrijd krijgt 

50 punten, de nummer twee 45, de nummer drie 40, de nummer vier 35, de nummer vijf 30, de 
nummer zes 25, de nummer zeven 20 en vervolgens iedere verdere plaats 1 punt minder dan de 
vorige.  

 
▪ Per evenement is slechts 1x punten voor het klassement te halen. Indien tijdens 1 evenement 

meerdere afstanden gelopen worden, telt het beste resultaat voor dat evenement. 
▪ Alle deelgenomen evenementen tellen mee voor het eindklassement. 
▪ Bij gelijke eindstand wordt gekeken naar het totaal aantal gelopen wedstrijden door de atleten. 

Wie de meeste wedstrijden heeft meegedaan wint. Is ook dat gelijk, dan tellen de onderlinge 
wedstrijden. Is ook dat gelijk dan wordt er gekeken naar het totaal aantal punten, is dat ook 
gelijk dan is er sprake van een gelijke eindstand.  

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

meegedaan aan wedstrijden van de competitie, dan worden deze niet met terugwerkende 
kracht alsnog in de klasseringen opgenomen.  

▪ Als een lid vergeten wordt in de uitslag en dit wordt bekend in de loop van de competitie, dan 
wordt het klassement herzien.  

▪ Deelnemers wordt verzocht te controleren of ze inderdaad in de uitslag zijn verwerkt.  
▪ Als een lid in de loop van een competitie zich afmeldt als lid, dan vervalt zijn/haar klassering. Bij 

opnieuw lid worden wordt deze niet hersteld.  
 
▪ De volgende klassen zijn ingesteld:  

Mannen Senioren,  Masters 40+,  Masters 50+    en  Masters 60+  
Vrouwen Senioren,  Masters 40+    en  Masters 50+ 

 
▪ Als deelnemer conformeert u zich aan de wet op de privacy zoals deze beschreven staat op de 

website van HAC’63 (http://www.hac63.nl)  
 

  

http://www.hac63.nl/
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 Schoonmaakbedrijf  Jaap Prent Junioren Competitie 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Volgende maand meer informatie 

 

Jan ten Cate 

 

 

  

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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Reglementen Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 2021 

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

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

combinatie gekozen van baannummers, variërend van sprint tot 5 km, wegwedstrijden tot 

maximaal 5 mijl en cross wedstrijden van maximaal 7,5 km. Tijdens  het  seizoen kan er een 

wedstrijd komen te vervallen door diverse redenen, maar kunnen er ook 1 of 2 baanwedstrijden 

aan toegevoegd worden, omdat niet altijd wanneer het wedstrijdschema wordt gemaakt, alle 

wedstrijden en afstanden al bekend zijn.  

 De competitie is alleen toegankelijk voor leden van de club. 

 De competitie is alleen  voor junioren. 

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

opgenomen. 

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

waarin men dat gehele jaar meedoet.  

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

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

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

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

niet leden uit de uitslag te schrappen.  

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

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

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

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

10 resultaten tellen mee voor de eindstand. 

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

12 resultaten tellen mee voor de eindstand. 

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

hiermee verminderd.  

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

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

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

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

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

kracht alsnog in de klasseringen opgenomen.  

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

wordt het klassement wel herzien. Deelnemers worden verzocht te controleren of ze inderdaad 

in de uitslag zijn verwerkt.  

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

opgenomen in het klassement. Dit om competitievervalsing te voorkomen op een moment dat 

de beslissingen vallen.  

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

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

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

 

  

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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Millefleurs VB-competitie 2021 
 
 

 
VERVALLEN MILLEFLEURS VB competitie. 

Groet trainers A atleten. 

 

 
  

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
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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.  
 

 
  

mailto:info@hac63.nl
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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) 

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 Afgelast 

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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 Klever of een kruiper 
 
Klever of kruiper, dat is niet een veel inspirerende titel. 
Want uiteraard vergelijken we onszelf als hardloper liever 
met dieren als een gazelle of jaguar. Dat kan ik me 
natuurlijk goed voorstellen en misschien komt dat ooit 
nog eens. Maar voor nu een klever en een kruiper.  
 
Bij een klever of een kruiper denk je misschien aan een 
traag voortbewegend mens. Minder snel denk je aan 
kleine vogeltjes. Toch bedoel ik die vogeltjes. Net als veel 
mensen in Nederland werk ik sinds maart vele uren vanuit 
huis. Eerst vanaf de keukentafel maar na een tijdje vanaf 
een als kantoor ingerichte logeerkamer. Vanuit die kamer 
kijk ik uit op straat. Mijn straat is maar aan een zijde 
bebouwd met huizen. Aan de overzijde staat een rij 
bomen (nu moet je er geen té mooie voorstelling van 
maken, want vlak daarachter raast een provinciale weg 
en geen mooie weilanden). Maar wel een mooie bomenrij 
en geen huizen dus. Als ik zit te videobellen kan die 
bomen goed in de gaten houden. In de bomen is altijd van 
alles te zien. Zo zag ik vaak kleine vogeltjes tegen de stam 
op en neer te gaan en op en weer neer en op en weer 
neer. Soms gingen ze wat van links naar rechts maar ze 
bleven maar tegen de stam aangepakt zitten. Het leken 
mussen maar ze vlogen bijna niet. 
 
Na wat onderzoek kwam ik erachter dat het 
boomkruipers en boomklevers waren. De boomkruiper is 
bruin en de boomklever is gekleurd (blauw en 
roestbruin). Beide zitten tegen de boom geplakt, de 
boomkruiper begint onderaan een boom en wipt 
langzaam aan naar boven. Eenmaal boven ‘vliegt’ hij naar 
beneden en begint bij de volgende boom weer opnieuw. 
Op zijn route naar boven is hij opzoek naar kleine 
insecten op de boomstam. De boomklever doet soort van 
hetzelfde, namelijk opzoek naar insecten op de stam. Het 
verschil is dat de boomklever alle kanten op beweegt 
over de stam dus van links naar rechts en boven naar 
beneden. Hij kan dus veel langer op een boom blijven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Ik weet bijna zeker dat het merendeel van de lezers ook 
het verschil tussen de klever en kruiper niet kende of 
misschien zelfs überhaupt deze vogelsoorten niet kende. 
Dus zo zie je maar dat mijn thuiswerkperiode iets bij heeft 
gedragen aan mijn biologiekennis. En dat deel ik nu graag 
met jullie. Daarnaast hebben deze kruipers en klevers ook 
nog iets anders moois. Ze zijn de hele dag druk bezig met 
hun jacht naar voedsel. Dat doen ze gestaag door lekker 
over een boomstam te ‘kruipen’. Dat trage voortbewegen 
vanuit de inleiding dat klopt dus eigenlijk wel. Maar dat is 
helemaal niet erg. Die beestjes weten niet beter, lekker 
kruipen, de hele dag in de weer. Als mensen kunnen we 
daar wat van leren. Wij willen over het algemeen maar 
jagen, we willen die gazelle of die jaguar zijn. Maar 
zonder reden. Want dan ga je sneller rennen, weer een 
minuut van dat persoonlijke record af op een 10km. Wat 
dan? De meesten van ons hebben niet de illusie dat ze 
ooit wereldkampioen worden dus je doet het puur voor 
jezelf. Wil je dat graag, dan moet je dat zeker doen. Maar 
wil je dat niet en hobbel je liever gewoon een rondje? 
Nou, wat weerhoudt je, doe dat! Of heb je helemaal geen 
zin om te rennen, ga dan wandelen of fietsen of blijf een 
keertje binnen. Ik kan wel iedereen aanraden om wel 
lekker veel naar buiten te gaan. Er zitten gezonde 
vitamines in de buitenlucht die er voor zorgen dat je je 
lekkerder voelt. Maar heb je een dag echt-maar dan ook 
echt- geen zin, ga dan niet. Blijf lekker binnen met een 
schaaltje chips, colaatje, onder een dekentje, lekker 
Netflixen vanaf de bank. Heerlijk! Die boomklevers en 
kruipers zie ik zo af en toe namelijk ook stilzitten, te 
genieten van het moment. 
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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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