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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting of 
15% spaarkorting over het gehele assortiment 
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Redactioneel 
 
 

December 
 
 
Een maand vol van tradities. Sinterklaas 
en kerst. En omkijken naar de afgelopen 
maanden. Wat is er terecht gekomen van 
alle plannen, waar we vol enthousiasme 
in januari over nadachten.  
 
Binnen Hac’’63 ook veel om op terug te 
kijken. Het begon met de 1e 
Benticksparkrun in januari. Daarna kwam 
de WOC op stoom en zijn er nog een hele 
rij wedstrijden georganiseerd. In het 2e 
deel van het jaar werd ook de 1e 
Stuifzandrun gehouden. De stoere 
rakkers van Hollandscheveld hadden de 
cross verplaatst naar Schoonhoven. Het 
weer maakte dat het een echte natte 
cross werd. 
 
De senioren HYPOTHEEK CENTUM 
HOOGEVEEN competitie is geeindigd, 
terwijl de JUNIOREN SCHOONMAAK 
BEDRIJF PRENT COMPETITE nog 1 
laatste wedstrijd kent. Op de nieuwjaar 
receptie op 9 januari zullen de prijzen 
worden uitgereikt.  
 
Het bestuur was lang op zoek naar 
versterking en gelukkig werd deze 
gevonden in de persoon van Erik 
Reumer. Op de volgende ALV zal hij 
officieel benoemd worden. Alida Jansma 
heeft aangegeven dat ze niet meer 
beschikbaar is voor een 2e termijn. Dus 
er zal wederom een vacature zijn. Is het 
wat voor jou?????????? 
 
 
Veel leesplezier……………………………… 
 
                                                    Manon Vos 

 
 
KOPY insturen voor 25 DECEMBER 
2017 
info@hac63.nl 
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Voorwoord 
 

We zijn al weer in december beland, de laatste maand van 2017. Een maand waarin het ene feest 
het andere feest opvolgt. Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw. Een maand waarin cadeaus vaak 
centraal staat. Maar ook verschillende lekkernijen zijn prominent aanwezig in december. 
Chocoladeletters zijn een goed voorbeeld van deze lekkernijen. En daar heeft HAC’63 de afgelopen 
maand veel van verkocht. Een mooie actie waardoor HAC’63 veel geld heeft binnen gehaald voor 
een ‘slurpmachine’, zoals het zo mooi is genoemd.  

Maar goed zoals ik al zei, we zijn in de laatste maand van 2017 beland. Dan kan je twee dingen 
doen, terugblikken op het jaar of vooruit kijken op het jaar 2018. Vandaag kies ik ervoor om het 
laatste te doen. Laten we beginnen met de nieuwjaarsborrel die gepland staat op 9 januari. Dan 
zullen we niet alleen toosten op het nieuwe jaar, maar zullen we ook de prijzen van de Hypotheek 
Centrum Hoogeveen Competitie uitreiken. Een paar dagen later staat ook al weer de eerste 
wedstrijd van het jaar op het programma. De Runnersworld Bentincksparkrun, die dit jaar zijn 
tweede editie gaat beleven.  

Ook zullen we als bestuur zijnde snel komen met de aankondiging voor de Algemene Leden 
Vergadering. We kunnen hier al wel twee dingen over kwijt. We hebben een kandidaat voor het 
bestuur. Afgelopen maand heeft hierover een mededeling op de site gestaan. Erik Reumer, een 
vader van een van onze jeugdleden heeft aangegeven per direct beschikbaar te zijn. We vonden het 
als bestuur niet nodig om vlak voor de ALV een extra leden vergadering in te lossen, daarom 
vroegen wij jullie als er bezwaar was of Erik eerder aan kon sluiten bij de bestuursvergaderingen. 
Aangezien hier geen reactie op is gekomen, gaan wij ervan uit dat dit geen probleem is. Op de ALV 
zullen wij zijn kandidatuur officieel voorleggen. Dan komen we ook bij het tweede punt, Alida 
Jansma heeft aangegeven dat zij zich niet herkiesbaar stelt voor een tweede termijn. En aangezien 
haar termijn in 2018 afloopt, zijn we dus ook weer op zoek naar een nieuw bestuurslid die Alida kan 
vervangen.  

Maar goed voordat dat zo ver is, hebben we nog een maand te genieten van 2017. Ik hoop dat 
iedereen mooie feestdagen tegemoet gaat en dat ze een goed uiteinde zullen beleven.  

 

Remco Bos   
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Contributie 2017 
 

Categorie  Geboortejaar  KNAU 
basis 
contributie 
per jaar 

KNAU 
wedstrijd 
licentie per 
jaar  

KNAU 
kosten 
totaal per 
jaar  

Club 
contributie 
per maand  

Club 
contributie 
per jaar 

Minipupillen 2010  € 14,80  € 0,00  € 14,80  € 7,00  

Pupillen C  2009  € 14,80 € 8,05  € 22,85  € 7,00  

Pupillen B  2008  € 14,80  € 8,05  € 22,85  € 7,00  

Pupillen A  2006/2007  € 14,80  € 8,05  € 22,85  € 7,00  

Junioren D  2004/2005  € 15,60 € 14,25  € 29,85  € 9,00  

Junioren C 2002/2003  € 15,60  € 14,25  € 29,85  € 9,00  

Junioren B  2000/2001  € 15,60  € 14,25  € 29,85  € 9,50  

Junioren A  1999/2000  € 15,60  € 14,25  € 29,85  € 9,50  

Senioren  1997 en eerder  € 16,85  € 22,80  € 39,65  € 11,50  

Masters  1982  € 16,85  € 22,80  € 39,65  € 11,50  

Licentielid *  1997 en eerder € 16,85 € 22,80  € 39,65   € 25,00 

Recreanten  n.v.t.  € 16,85  n.v.t.  € 16,85  € 9,50  
 

Administratiekosten 

Atletiekunie aanmelding  € 7,50 

Atletiekunie overschrijving  € 10,20 

Nota  € 1,00 

Basis en wedstrijd licentiekosten is 25% voor het laatste kwartaal. 
 
*Licentie lid 
Een licentie lid maakt geen gebruik van de baan trainingen en andere HAC'63 voorzieningen. 
 
Gezinskorting 
3 of meer personen 25% korting op het totale bedrag van de clubcontributie. 
 
Administratiekosten 
Bij iedere nieuwe aanmelding brengt de Atletiekunie € 7,50 administratiekosten in rekening, deze 
kosten zullen door HAC’63 aan u worden doorberekend. Overschrijvingskosten € 10,20.  
Nota € 1,00. 
De administratiekosten zullen worden opgenomen in het totaalbedrag van de 1e incasso. 
 
Betaling 
Wij verzoeken iedereen om de kwartaal contributie per automatische incasso te laten lopen. De 
contributie voor licentie leden zal 1x per jaar via automatische incasso plaatsvinden. Indien u 
hiermee niet akkoord gaat, zijn wij genoodzaakt extra kosten per nota in rekening te brengen. 
Rabobank IBAN rekeningnummer NL22 RABO 0377 2313 98 
 
Clubtenue 
Indien aan officiële wedstrijden wordt deelgenomen is clubtenue verplicht. 
 
Wijziging startlicentie 
Kan uitsluitend op 1 januari en moet vóór 15 november daaraan voorafgaand schriftelijk worden 
aangevraagd bij de ledenadministratie. 
 
Opzegging 
Kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail en tenminste één maand voor aanvang van een nieuw 
kwartaal bij de ledenadministratie. 
Opzegging vóór het nieuwe kalenderjaar moet voor 15 november schriftelijk of per e-mail bij de 

ledenadministratie binnen zijn. 
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Runnersworld Bentincksparkr Run 

 

Hoogeveen – Het lijkt nog ver weg, maar in over 1.5 maand staat de tweede editie van de 

Runnersworld Bentincksparkrun op het programma. Op 14 januari is het de bedoeling dat er weer 

op de atletiekbaan gestart gaat worden met de eerste wedstrijd in de Hypotheek Centrum 

Hoogeveen Competitie en de Prent Junioren competitie. 

Het programma is in ieder geval weer uitgebreid. We starten met een 300 meter race voor kinderen 

tot en met 5 jaar. Een leuke kans voor alle kinderen die hun ouders altijd zien lopen en zelf ook een 

keertje mee willen doen. Daarna mogen de kinderen van 6 tot en met 8 jaar zich laten zien op de 600 

meter. Beide afstanden blijven op de atletiekbaan. De eerste afstand die van de baan afgaat is de 

1000 meter voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar. Langzaam maar zeker komen ook de langere 

afstanden in zicht, de eerste is de 2500 meter voor kinderen tussen 12 en 16 jaar. Daarna maken we 

nog even een tussenstapje terug naar de 1000 meter, ditmaal voor mensen met een autisme, een 

visuele of verstandelijke beperking e.a. beperkingen. Al deze afstanden zijn gratis voor iedereen 

die mee wil doen. Of je nu lid bent van VV Hoogeveen of HAC’63 of helemaal geen lid van beide 

verenigingen. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom en hoeft dus niet te betalen. 

Alleen voor de 5 en de 10 kilometer is er inschrijfgeld. Voor leden van VV Hoogeveen en HAC’63 is 

dat 2,50 euro (bij inschrijving op de dag zelf!). Voor niet-leden is dat 5 euro in de voorinschrijving via 

www.inschrijven.nl  en 6 euro in de na inschrijving. Op beide afstanden, evenals op de 1000 en 2500 

meter, kan je dit jaar meedoen aan de Elftalrun. De Elftalrun is een nieuw onderdeel waarin teams 

van 11 lopers het tegen elkaar opnemen. Dit is geen willekeurig gekozen nummer, het verwijst naar 

het aantal spelers dat tijdens een wedstrijd per team op het voetbalveld mogen staan. We hopen dat 

veel teams de uitdaging aangaan en meedoen in de strijd van snelste team. 

Voor meer informatie over de Elftalrun kan je terecht op www.hac63.nl/elftalrun  

 

WOC Hac’63 

http://www.inschrijven.nl/
http://www.hac63.nl/elftalrun
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Loopjes  december - januari (www.hardloopkalender.nl ) 

 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

  December 

Zat 2 Henk Bijker Bovenboerloop Nijeveen 6.44 – 11 – 21.1 km 

Zat 9 
Dieverzand Boscrosssent trail 

Marathon 
Diever 10.5 – 21.1 – 31.7 km 

Zat 9 Wintercrossloop Veenhuizen 3 – 5 – 10 km 

Zat 16 RunForestRun Besthemerberg Ommen 10 – 20 – 42.2 km. 

Zon 17 Rendierjager Kerst Marathon Gasselte 21.1 – 42.2 km 

Woe 27 Drouwenerzand coss Gasselte Gasselte 5 – 10  km 

Zat 30 Turvenloop Langeveen 5 – 10 km 

Zon  31 Oliebollenloop Gorredijk 6.4 – 10 km 

     

  Januari 

Zat 6 Winterloop 2018 Enter 5 – 10 km 

Zat 6 Winterloop vv Heino Raalte 5 – 10  km 

Zat  13 Zandstuve Bosloop Vroomshoop 5 – 10 km 

Zat 13 Nieuwjaarsloop Aalderrondomme Zweeloo 6.5 – 10 km 

Zon 14 Runnersworld Bentinckpark Run Hoogeveen 5 – 10 km  

Zon  14 39e BWA Crossloop Broekland 5 – 10 km 

Zat 20 Atlantisdata Zwolse Bos Loop Heerde 5 – 10 – 21.1 km 

Zat 20 Zuubergcross Holten 5 – 10 km 

Zat 20 Udikloop Klijndijk 6.5 – 10 km 

Zon  21 Gletjerkuil cross Ees Ees 4.3 – 8.6 km 

Zat 27 AH Abe Hunebedloop Havelte 5.5 – 7.5 – 15.2 km 

Zon 28 
Expertisecentrum Plato Ambtenaren 

Cross 
Hollandscheveld 5 -10 --20 km 

 

Wedstrijden 2018 Hac63 - Hoogeveen: 
januari   Runnersworld Bentickspark Run 

januari Experticecentrum Plato Ambtenaren Cross 

 

  

http://www.hardloopkalender.nl/
http://tzt86.nl/
http://www.dieversportief.nl/
http://www.dieversportief.nl/
http://www.veenhuizenactief.nl/
http://www.runforestrun.nl/
http://www.dfwrunners.nl/
https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit
http://www.turvenloop.nl/
http://www.oliebollenloop.nl/
http://teamfitness.nl/55/specials/winterloop
http://www.vvheino.nl/
http://www.vechtdalcrosscompetitie.nl/index.php
http://www.aaldenrondomme.nl/
http://www.aaldenrondomme.nl/
http://www.gemzen.nl/
http://www.avholten.nl/
http://udik.ophetweb.nu/
https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit
http://www.avdesprinter.nl/
http://www.ambtenarencross.nl/
http://www.ambtenarencross.nl/
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HAC’63 HYPOTHEEKCENTRUM 

HOOGEVEEN COMPETITIE 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINDSTAND: 

      Groet Jeroen-Pieter  
 

Heren Senioren:   Dames Senioren: 
 1. Ilona Stille 495 (11) 1, Albert Jan de Haan  285  (7)

2. Arjan Gruppen  265 (7) 2.Antien vd Vegt 240 (5) 

3.Harm Jan Martens  245 (5) 3. Ine Snoeken 235 (5) 

 

Heren 40+   Dames 40+ 
1. Gerko de Roo 530 (13) 1. Manon Vos 715 (17)  

 2. Evelyn Bouwknegt 559 (16) 2. Rolf Koopman 370 (8)

3. Jannes Dolfing 340 (7) 3.  Cathy van Es 400 (8) 

    

  

 2017 Wedstrijd Afstand  

Maart  

1 12 maart Runnersworld Bentincksparkloop 10 km 

2 16 maart  Coopertest  nvt 

3 25 maart Zuudwoldiger Viaductloop 5 mijl 

4 28 maart Primera Run 4 mijl 

April 

   Stuifzand Bork loop VERZET  

Mei 

6 6   mei Lexis Crossloop  10 km 

7 17 mei Erflandenrun Hoogeveen 5 km 

Juni 

8 7   juni Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

 18 juni De 10 km. van Nederland VERVALLEN 10 km 

10 29 juni Wiekloop 5 km 

Juli 

11 1   juli Goudplevierrun Nieuw Balinge 6 km 

12 8   juli Singelloop Hollandscheveld 10 km 

Augustus 

13 30 augustus Alkeloop Kerkenveld 10 km 

September 

14 8   september Pesserrun 5 km 

15 16 september Klenckeloop Oosterhesselen 5 km 

16 30 september Clubkampioenschappen 100 meter 

17 30 september Clubkampioenschappen 3 km 

Oktober 

18 1   oktober Bikkelloop Zuidwolde 5 km 

  5 15 oktober Stuifzand Borkloop 5 km 

19 26 oktober Coopertest Nvt 

November 

20 11 november Schoonhovencross Hollandscheveld 7.5  
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Heren 50+   Dames 50+ 
 1. Jozina Ernst 610 (14) 1. Horst van den Berg  330 (7)

 2. Marian Booijink 500 (11) 2. Rob van de Graaf  285 (6)

3. Lukas Hulzentop  182 (5) 3. Jacqueline t. Brummelhuis 

    330 (7) 

 

Heren 60+ 
1. Arie Prins 635 (13) 

2. Jan Lip 410 (9) 

3. Koos Kip 230  (6) 

 
 
Reglement HAC’63 Hypotheekcentrum 
Hoogeveen competitie   
 

 De competitie wordt per kalender jaar gehouden 
en omvat dit jaar 20 wedstrijden over diverse 
afstanden.  

 Hierbij wordt een combinatie gekozen van baannummers, wegwedstrijden en cross 
wedstrijden.  

 
 De competitie is alleen toegankelijk voor leden van de club  
 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 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, de nummer zeven 20 en vervolgens iedere verdere plaats 1 punt 
minder dan de vorige.  

 
 Lopers die minimaal 11 wedstrijden hebben gelopen tellen mee in het eindklassement.  
 De beste 15 resultaten tellen mee voor het eindklassement. 
 Alle lopers die aan minimaal 1 wedstrijd meedoen worden opgenomen in het klassement.  
 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 herzien.  

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

Bij opnieuw lid worden, wordt deze niet weer hersteld.  
 

 Voor 2017 zijn de volgende klassen ingesteld:  
Mannen Senioren,  Masters 40+,  Masters 50+ en  Masters 60+  
Vrouwen Senioren, Masters 40+ en Masters 50+ 
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Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 

 

 

 

Jan ten Cate 

 

Tussenstand Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 

 

 

 

  

 2017 C/D junioren A/B junioren 

Maart  

1 12 maart Runnersworld Bentincksparkloop Runnersworld Bentincksparkloop 

2 25 maart Zuudwoldiger Viaductloop Zuudwoldiger Viaductloop 

3 28 maart  Primera 4 mijl Run 

April 

4 9 apil  Cascaderun 

Juni 

5 7 juni Speeltuinloop Hollandscheveld 2km Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

6 22 juni Baanloop Ommen 1500m Baanloop Ommen 1500 m 

7 25 juni Grachtenloop Coevorden Grachtenloop Coevorden 

Juli 

8 8 juli Singelloop Hollandscheveld 2,5 km Singelloop Hollandscheveld 5 km 

Augustus 

9 30 aug. Alkeloop Alteveer Alkeloop Alteveer 

September 

10 19 sept. Baanloop Epe Baanloop Epe 

11 24 sept. Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen 

Oktober 

12 1 oktober Bikkelloop Zuidwolde Bikkelloop Zuidwolde 

November 

13 4 nov. Lemelerbergloop Lemerlerbergloop 

14 11 nov. Schoonhovencross Schoonhovencross 

December 

15 23 dec. Dorpsloop De Krim Dorpsloop de Krim 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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Jarig in  december 

Dag Naam Leeftijd  Dag Naam Leeftijd 

01-dec Kuhnen, Tess 10  13-dec Tellingen, Tom van 47 

01-dec Scholing, Isa 9  14-dec Kreeft, Hanna 10 

01-dec Vos, Alieke 26  16-dec Lendfers, Milou 43 

03-dec Cate, Jan ten 57  19-dec Geerling, Lieke 12 

04-dec Sleen-Duinkerken, Sharon vd   27  20-dec Jonge, Linda de 27 

05-dec Brink, Tamara van den 16  22-dec Es-Bode, Cathy van 48 

07-dec Venema, Reinout 9  23-dec Grotentraast, Evi 9 

07-dec Haes, Nina de 13  24-dec Cate, Sylvan ten 15 

08-dec Bos, Remco 30  26-dec Hooge-Luten, Henriette 52 

08-dec Velthuis, Rene 50  26-dec Goor, Jan van 55 

08-dec Koerts, Hermien 43  26-dec Prins, Inge 32 

09-dec Graaf, Rob van de 55  27-dec Lensen, Marielle 13 

09-dec Holten, Ingrid van 35  27-dec Kip, Jan-Bart 36 

12-dec Timmerman, Milou 16  27-dec Prins, Harry 50 

12-dec Linthorst, Milan 13  28-dec Lunenborg, Johan 69 

13-dec Blijleven, Maud 14  29-dec Jager, Nick 11 

13-dec Fieten, Jan 65  30-dec Winterwerp, Desiree 47 

13-dec Breider, Erik 28  31-dec Jong, Nico de 48 

       

Jarig in  Januari 

Dag Naam Leeftijd  Dag Naam Leeftijd 

01-jan Zuidema, Sabine   13-jan Hut, Wim 56 

01-jan Wilpstra, Karel 55  14-jan Nijmeijer, Berend Jan 38 

03-jan Bos, Niels 19  14-jan Hulzebos, Lamko 51 

03-jan Okken, Charlene 24  14-jan Nijmeijer, Peter Jacob 38 

04-jan Croon, Sophie 11  15-jan Pol, Sake 61 

04-jan Kranghand-Oost, Lammie 69  19-jan Akkerman, Erwin 39 

07-jan Dekker, Harron 36  21-jan Nienhuis, Klaas 72 

08-jan Schaap, Thijmen 9  22-jan Wiersma, Etty 52 

09-jan Kwakkenbos, Sebanya 10  24-jan Olthof, Esther 9 

09-jan Kuipers, Derk 63  24-jan Bekkering, Ans 49 

09-jan Benjamins, Julia 12  24-jan Luteijn, Martin 49 

10-jan Everts, Evon 10  25-jan Vondeling, Samantha 16 

10-jan Zijthoff, Jacco ten 49  26-jan Roo, Wouter de 14 

11-jan Kuipers, Jettie 55  27-jan Lip, Jan 69 

11-jan Norde, Lynn 10  28-jan Kreeft-Kardurk, Lia 58 

11-jan Zanders, Bobbi 6  29-jan Meinen, Ina 49 

13-jan Lans, Jan van der 66  30-jan Bakker, Marcel 60 
 
 

Leden Mutaties 

Aanmeldingen per 1-12-2017  Afmeldingen (worden 1x per 

  kwartaal gepubliceerd) 

Joelle Otten Foka Koopmans  
Nora-Lynn Otten Sharon van der Sleen-   
Sharon Steenbergen Duinkerken  
Max Knol Chantal ten Hoor  
Petras Kavaliauskas Leonie van Middelkoop  
Merel van Es Bertus de Groot  
Desiree Winterwerp Laura Veenstra  
Jan Engberts   
Sander Konijnenbelt   
   

Marith Guichelaar 
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Feestdagen 

 

Op het moment van schrijven is het ‘het sinterklaas-

weekend’. Een prachtige (zelf bedachte term) voor het 

weekend voor 5 december waarin het hele land 

Sinterklaas viert. Mensen doen dat met of zonder zwarte 

piet en iedereen blijft maar zeggen dat het een 

kinderfeestje is, maar het is ook een feestje voor grote 

kinderen die gewoon van chocola houden. Want eerlijk 

gezegd gaat het daar toch over; zo veel mogelijk 

chocoladeletters bemachtigen. De laatste jaren valt de 

buit wat tegen maar ik kan me jaren herinneren dat 

Sinterklaas me zomaar 6 letters of leverde. Jum jum. 

Een heerlijk begin van een heerlijke maand. Heerlijk, en 

dan niet heerlijk vanwege het heerlijke weer. December 

staat wel een soort van garant voor veel regen, matige 

wind, temperaturen waar je niks mee kunt. De herfst is 

bijna echt voorbij want de bomen zijn kaal. Het is koud 

maar niet koud genoeg voor sneeuw en ijs. Eigenlijk 

hebben we er net niks aan en daarom hebben een paar 

slimme koppen vroeger ooit bedacht dat we maar 

gezellige feestjes moeten plannen zodat we de maand 

goed en gezellig kunnen doorkomen. De feestjes (lees; 

sinterklaas, kerst, oud en nieuw, mijn verjaardag (ook 

expres zo gepland)) gaan allemaal gepaard met gezellige 

lampjes, muziek en vooral veel eten en drinken. En dat 

maakt december dus tot een heerlijke maand. Al deze 

heerlijke dingen hebben wel een zwaar gevolg. Met een 

beetje nadruk op zwaar. Want dat eten en drinken zijn 

vaak niet bepaald gezond. Iedereen weet het, je wilt er 

niet te veel op letten maar je weet dat je daar dan 2 

januari zelf mee zult zitten. Dus eigenlijk wil je er wel op 

letten. Maar er op letten betekent meteen dat je niet zo 

lekker zit te eten. En als er iets zonde is is het wel iets 

eten en drinken zonder het echt te waarderen. Dan kun je 

beter niet eten… En dat is dan ook meteen weer zonde. Er 

bestaan super veel lekkere dingen. Dilemma’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan is er nog een agenda-technisch probleem dat erbij 

komt met al deze feesten. De feesten hebben  allemaal 

een vaste datum (kerst is toch echt ieder jaar 25 en 26 

december en ook oud en nieuw heb ik nog nooit op 3 

januari gevierd), dus de dagen waarop ze zijn, zijn ieder 

jaar weer anders. Dat levert allemaal logistieke 

problemen op, hele weekplanningen gaan op de schop. 

Vaak gaat dit ten koste van werk en trainingsuurtjes.  

Lastig allemaal. Veel eten en drinken en weinig (/minder) 

beweging. Er moet een beetje een balans in worden 

gevonden, maar die balans laat zich maar moeilijk vinden. 

Tijdens deze zoektocht naar die balans wil ik jullie graag 

een dingetje meegeven om te onthouden; ga vooral 

genieten. Ze noemen het immers feestdagen. En eigenlijk 

zijn  die ‘echte feestdagen’ niet de enige feestdagen. 

Eigenlijk is iedere dag een feestje. Zoals de Lawine Boys in 

hun liedje zingen; ‘elke dag is een reden voor een feestje, 

elke dag dus ook vandaag’. Geniet dan dus ook van iedere 

dag. Soms gaat dat inderdaad gepaard met heerlijk eten 

en drinken maar dagen waarop je leeft op water, koffie 

en droge crackers met komkommer en ‘moet’ hardlopen 

hoeven niet meteen slechte dagen te zijn. Ik weet zeker 

dat ook in die dagen wel wat zit wat de dag tot een 

feestje kan maken. Je moet het alleen even (willen) zien. 

Lukt dat, dan is december werkelijk een heerlijke maand. 

Zoals eerst genoemd is het nu het Sinterklaasweekend, 

tegen de tijd dat de Hactueel uitkomt is de maand al 

aardig gevorderd en weten we beter of de hele maand 

een heerlijke maand is of dat het alleen bij heerlijke 

feestjes blijft. Maar zelfs dan, heerlijke feestjes. Probeer 

iets moois van te maken van deze heerlijke maand, dan 

probeer ik dat ook, tot in het nieuwe jaar!  

 

 



  Hactueel december 2017 

Pagina | 18  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep: 

 
Wie heeft nog clubkleding in huis, wat niet meer gebruikt wordt? Zou u dit dan door willen geven 
aan hactueel@hac63.nl, zodat wij een overzicht krijgen wat er zoal nog is? Met vermelding van 
naam, maat en telefoonnummer en eventueel een foto bijgevoegd.  
Alvast hartelijk dank hiervoor! 
 

Ps: als eea verkocht is, dan dat ook graag doorgeven!! 

Te KOOP clubkleding: 
 
Hallo, ivm het stoppen met atletiek clubkleding te koop:     Rieta de Boer tel. 0624369231 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shirt maat 164, als nieuw  Hemdje maat 40, als nieuw Setje hemdje en broekje maat M. 
(2 wedstrijden aangehad). 1 wedstrijd aangehad. 
  

mailto:hactueel@hac63.nl
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Te koop aangeboden, de volgende clubkleding: 
- Broek korte tight (maat 8, gebruikt); 
- Singlet (maat 140, gebruikt); 
- HAC’63 jubileumshirt (maat 12, zo goed als nieuw); 
- Broek kort (maat M, zo goed als nieuw); 
- Singlet (maat L, zo goed als nieuw). 
 
Bij interesse contact opnemen met Jeannet Roos 
(0643492734). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze stoere spikes van Asics kunnen nog wel wat rondjes mee.  Inclusief sleuteltje en nog scherpe 
puntjes. 
Let op: spikes vallen klein  

 

 

 

 

 

 

Deze kleding set van asics is van super goeie kwaliteit. Het is maat 158/162. 

Groetjes Roosmarijn Drent  (06-33058206 ) 
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Te koop aangeboden: 

Hac singlet mt 140 ( 12,50 euro)  
Atletiek jasje met capuchon merk ronhill  mt 7-8 jaar ( 20 euro) 
Spikes Asics mt 40.5 (40 euro) Nauwelijks gedragen en nieuw gekocht 

Groet Ingeborg  06-12285201  .ingeborgluttik@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

          

 

 

 

       

mailto:ingeborgluttik@hotmail.com
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Chocoladeletteractie 

Hierbij de langverwachte eindstand van de chocoladeletteractie. 

1  B,C en Mini's  437 letters 🎉  

2  A-pupillen 217  

3  team Prent/Mila  175  
4  D-Junioren 133 

5 Technische junioren / senioren 124 

6  Loopgroep Jan ten Cate 116 

7  Loopgroep Klaas Nienhuis 44 

8  Loopgroep Sake Pol 13  

9  Budgetbestrating / runnersworld  13 

10 Loopgroep Anja  12 
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Contact vragen en opmerkingen voor de 

redactie: Redactie HACtueel, Postbus 2046, 

7900 BA Hoogeveen, 0528-220615, 

hactueel@hac63.nl 

 

 

Algemene vragen  

Lidmaatschap, Marith Guichelaar,  

06-22810647, ledenadministratie@hac63.nl 

Verhuur materiaal, Gerrit Voortman,  

06-20031330, gsvoortman@hetnet.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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