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15% spaarkorting over het gehele assortiment 
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 Redactioneel 
 
 

Een mooi 2018 
 
De beste wensen voor 2018. Dat een 
ieder maar gezond mag blijven (worden) 
en tevreden met de komende prestaties. 
De clinics voor de cascaderun zijn alweer 
gestart op onze atletiek baan. Ook een 
grote groep enthousiaste G-atleten zijn 
op zondag ochtend gestart. Mede 
mogelijk gemaakt door een grote groep 
enthousiaste Hac leden. Hoe mooi! 
 
In januari nog meer Hac activiteiten, met 
te starten met de nieuwjaarsreceptie en 
de prijsuitreiking van de Prent Junioren 
Competitie en de Hypotheek Centrum 
Hoogeveen Competitie. Niet alle 
categorieën zijn gevud. Maar er is wel 
gestreden om diverse plekken. Ook mooi. 
 
Daarna zal de 2e Bentinkspark run 
gehouden worden. Een samenwerking 
met de voetbalvereniging.  Wat mooi dat 
er weer meer categorieën zijn, o.a. de 
elftalrun. 
 
Verder komt er een cursus in Hoogeveen 
voor scheidsrechter / wedstrijdleider. Zijn 
er nog mensen die dat ook leuk vinden 
om te doen? Wellicht dat de cursus 
starter ook nog naar hier komt. Mooi 
toch? 
 
 
Veel leesplezier……………………………… 
 
                                                    Manon Vos 

 
 
KOPY insturen voor 25 januari 2018 
info@hac63.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@hac63.nl
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Voorwoord 
 
Een nieuw jaar is begonnen en 2017 hebben we achter ons gelaten. Terug kijkend op 2017 is het 
een jaar geweest waarin HAc63 leden diverse keren op het podium hebben gestaan. Regelmatig 
was er weer een huldiging van een winnaar tijdens de training. En daar zijn we natuurlijk trots op 
Een van de mooiste prestatie was tijdens de Bikkelloop waar op het podium van de G lopers 
nummers 1 2 en 3 hac’63 leden waren. Dat is toch wel heel uniek. Het belangrijkste is natuurlijk dat 
iedereen plezier heeft in deze mooie sport. Met ieder zijn eigen doelen. 
De jaarlijkse A4Daagse is was ook dit jaar weer heel goed georganiseerd met alle inzet van vele 
vrijwilligers. 
In 2017 is de wedstrijdcommissie-techniek vergroot. Enkele ouders hebben de schouders er onder 
gezet en onder coördinatie van Hinko zijn er door hen al 2 keer een baan wedstrijden 
georganiseerd. Het begin is er weer en dat beloofd voor 2018 veel goeds. 
Ook de wedstrijdcommissie-loop begint vorm te krijgen. Het eerste jaar was ook voor hen starten 
en onderzoeken.  Zij hebben ook mooie plannen en hopen dit de komende jaren verder vorm te 
geven. 
 
In het bestuur zijn ook enkele wisseling geweest. Inge Venema, Hermien Koerts en Leon van de 
Lans zijn gestopt. Ans Bekkering en Cathy van Es hebben het stokje overgenomen.  Inmiddels heeft 
Erik Reumer zich ook kandidaat gesteld en zal hij op de leden vergadering worden voorgesteld. 
De wisseling zal ook in 2018 verder gaan. Inmiddels hebben 2 bestuursleden aangegeven zich niet 
herkiesbaar te stellen. Dat betekent dat er dan weer 2 vacatures zijn binnen het bestuur. 
 
Maar eerst zien we jullie heel graag op 9 januari 2018 tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het 
Sportcafe vanaf 20.30. 
 
Voor iedereen een heel sportief en HACtief 2018 gewenst. 
 
 
Alida Jansma 
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Cursus Scheidsrechter / wedstrijdleider 

 
We hebben bij de atletiekunie (AU) gevraagd of het mogelijk is een cursus Scheidsrechter / 

Wedstrijdleider weg te organiseren in Hoogeveen. Dit is mogelijk maar er zijn een aantal 

voorwaarden aan verbonden. De cursus kan alleen doorgaan bij een minimale deelname van 6 

personen (en een maximum van 12).  Tevens moet ieder lid zijn van de AU om in de leeromgeving te 

kunnen komen. Wij zijn nog op zoek naar meer mensen die mee willen doen aan deze cursus. We 

hebben inmiddels 6 deelnemers. 

  

Deelname is gratis. (alleen je inzet is vereist😉). 

Data zijn Woensdagen:  24 januari, 7 februari en afsluitend 21 februari. 

Aanvang: 19.30 uur tot ongeveer 21.30 / 22.00 uur. 

Info: De opleiding wordt gegeven door Rolf Huizinga.  

De gegevens staan online. De deelnemers kunnen zich rechtstreeks via de inschrijfbutton 

aanmelden. Let op: de deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn en in het bezit zijn van een geldig 

Atletiekunie-lidnummer om aan deze opleiding te kunnen deelnemen.  

Locatie is het Activum in Hoogeveen. 

Ongeveer twee weken voor aanvang van de opleiding krijgen de deelnemers toegang tot het 

digitale lesmateriaal. Voor iedere deelnemer wordt een wedstrijdreglement naar de cursusleider 

verzonden, zodat hij deze tijdens de eerste bijeenkomst uit kan delen. 

  

 

Cursus starter 
 

Daarnaast hebben we een verzoek ingediend voor de cursus starter. Zoals je misschien weet 

hebben we een nijpend tekort aan starters.  

Voor deze cursus moeten minimaal 8 personen mee doen om gepland te krijgen. Als dit lukt gaat de 

AU er mee aan de slag.  

  

Een 'gewone jurycursus’ valt ook onder de mogelijkheden maar dat kan altijd via de AU geregeld 

worden. Ook daar is natuurlijk een minimum aantal vereist.  

  

Graag hoor ik van jullie wie er geïnteresseerd is of vraag in je omgeving (ouders van leden / anders) 

of er interesse is voor bovenstaande. 

  

Hartelijke groet, 

Jacqueline ten Brummelhuis 

HAC'63 

   

https://atletiekacademie.rfxweb.nl/Default.aspx?pageId=901


  Hactueel januari 2018 

Pagina | 6  
 

 

  



  Hactueel januari 2018 

Pagina | 7  
 

Contributie 2018 

 



  Hactueel januari 2018 

Pagina | 8  
 

 



  Hactueel januari 2018 

Pagina | 9  
 

Runnersworld Bentinckspark Run 

 

Hoogeveen –De tweede editie van de Runnersworld Bentincksparkrun staat 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 jeugd 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 en andere 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  januari – februari  (www.hardloopkalender.nl ) 

 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

  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 

Zon 21 Bosmarathon en minder Assen 7 – 14 – 21 – 28 – 35 – 42 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 

  Februari 

Zon 4 Arnoud Magnin Wintercross Schipborg 4 – 8 km 

Zat 10 3 meren cross Gieten Gieten 4 – 7.8 km 

Zon 11 Schutrups Winter Trail Exloo 4 en 8 mijl  

Zat 17 Aco van Elderen Crossloop Ommen 5 – 10 km 

Zon 18 Mesinge Marathon Roden 17 – 25 – 34 – 42.2 km 

Woe 28 Twee Gemeenten Marathon Gasselte 21.1 – 42.2 km 

     

     

 

Wedstrijden 2018 Hac63 - Hoogeveen: 
14 januari   Runnersworld Bentickspark Run 

januari  Experticecentrum Plato Ambtenaren Cross 

13 maart  La Brochette Coopertest 

3 april  Primra de Haan 4 Mijlsrun 

15 april  Cascaderun 

30 mei  Simone FM – uursestafette 

21 oktober  Bork Stuifzand loop 

11 oktober  La Brochette Coopertest 

27 december  Eindejaarscross - Dedagnakerstmisloop 

  

http://www.hardloopkalender.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://aac61.nl/bosmarathon
http://www.avdesprinter.nl/
http://www.ambtenarencross.nl/
http://www.ambtenarencross.nl/
http://www.rabocupassennoorddrenthe.nl/
https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit
http://www.loopcircuit.nl/
http://www.vechtdalcrosscompetitie.nl/
http://www.mensingemarathon.nl/
http://www.dfwrunners.nl/
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HAC’63 HYPOTHEEKCENTRUM 

HOOGEVEEN COMPETITIE 2018 

 

 2018 Wedstrijd Tijdstip Afstand  

 Januari 

1 14 januari Runnersworld Bentincksparkrun 13.15 uur 5 km 

 Maart 

2 13 maart La Brochette Coopertest  18.00 uur N.v.t. 

3 24 maart Zuudwoldiger Viaductloop 14.30 uur 5 mijl 

4 30 maart Boulevardloop - Nieuweroord 18.00 uur 5 km 

 April 

5 3 april Primera Run - Hoogeveen 19.30 uur 4 mijl 

 Mei 

6 5 mei Lexis Crossloop – Zuidwolde 13.00 uur 5 km 

7 16 mei Erflandenrun  - Hoogeveen 19.15 uur 10 km 

 Juni 

8 6 juni  Speeltuinloop - Hollandscheveld 18.30 uur 10 km 

9 28 juni Wiekloop - De Wijk 19.15 uur 5 km 

 Juli 

10 7 juli  Goudplevierrun - Nieuw Balinge 14.00 uur 10 km 

11 14 juli Singelloop - Hollandscheveld 19.45 uur 5 km 

 Augustus 

12 29 augustus Alkeloop - Kerkenveld 18.30 uur 10 km 

 September 

13 7  september Pesserrun – Pesse 19.00 uur 5 km 

14 15 september Klenckeloop - Oosterhesselen 14.15 uur 10 km 

15 21 september Bork Stuifzandloop 13.00 uur  5 km 

16   Clubkampioenschappen  100 meter 

17  Clubkampioenschappen  3 km 

 Oktober 

18 7 oktober Bikkelloop - Zuidwolde  10 km 

19 11 oktober La Brochette Coopertest 18.00 N.v.t. 

 November 

20 10 november Schoonhovencross - Hollandscheveld 13.20 uur 7.5 km 

 

 EINDSTAND 2017:  
 

Heren Senioren:   Dames Senioren: 
-   1. Ilona Stille 495 (11) 

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

   2. Evelyn Bouwknegt 559 (16) 

Heren 50+   Dames 50+ 
-   1. Jozina Ernst 610 (14) 

   2. Marian Booijink 500 (11) 

Heren 60+ 
1. Arie Prins 635  (13) 
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Reglement HAC’63 Hypotheekcentrum 
Hoogeveen competitie  2018 
 

 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 2018 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 2018 

 

 

 

Jan ten Cate 

Eindstand Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 2017 

Voor de einduitslag moest er minstens 8 wedstrijden gelopen worden.  
De einduitslag:  de punten van de 8 best gelopen wedstrijden bij elkaar opgeteld. 
 
A/B Junioren: 
Meisjes:    Jongens:  
 

Niemand heeft het minimale 

 aantal wedstrijden gelopen.  

     
C/D Junioren:  

Meisjes:  Jongens: 

Milou Karssies A2 380  Wouter de Roo D 370 

    Tim van Es D 365 

    Nick Kerkhof C 360 

 2017 C/D junioren A/B junioren 

Januari 

1 14 januari Runnersworld Bentincksparkrun 
2500m 

Runnersworld Bentincksparkrun 
5000m 

Maart 

2 13 maart La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

3 ? maart Zuudwoldiger Viaductloop 2.5 mijl Zuudwoldiger Viaductloop 2.5 mijl 

April 

4 3 april  Primera 4 mijl Run  

5 9 april  Cascaderun 5 mijl 

Juni 

6 6 juni Speeltuinloop Hollandscheveld 2km Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

7 21 juni Baanloop Ommen 100 en 200 m Baanloop Ommen 1500 m 

Juli 

8 14 juli Singelloop Hollandscheveld 2,5 km Singelloop Hollandscheveld 5 km 

Augustus 

9 30 aug. Alkeloop Alteveer Alkeloop Alteveer 

September 

10 15 sept.  Klenckeloop Oosterhesselen 

11 24 sept. Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen 

Oktober 

12 1 oktober Bikkelloop Zuidwolde Bikkelloop Zuidwolde 

13 11 oktober La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

14 21 oktober Bork Stuifzandrun 2.5 km Bork Stuifzandrun 5 km 

November 

15 4 nov. Lemelerbergloop Lemerlerbergloop 

16 11 nov. Schoonhovencross Schoonhovencross 

December 

17 23 dec. Dorpsloop De Krim Dorpsloop de Krim 

Ephrem Beem A 395 

Job IJtsma B 390 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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De prijzen zullen op de nieuwjaarsbijeenkomst worden uitgereikt. 

 

De Prent Junioren competitie 2018 gaat gelijk weer van start. De eerste wedstrijd welke ervoor in 

aanmerking komt is de Benticksparkrun 14 januari 2018 

C/D junioren 2,5 km 

A/B junioren 5 km   

Miranda Karssies 

Reglementen Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie  2018 

 De competitie wordt per kalender jaar gehouden en omvat voor de C/D junioren 13  en voor de 

A/B junioren  17 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.  

 De competitie is alleen toegankelijk voor leden van de club. 

 De competitie is alleen voor junioren. 

 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 wordt 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 word 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 wordt 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. 
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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 

       

Jarig in  februari 

Dag Naam Leeftijd  Dag Naam Leeftijd 

05-feb Gruppen, Henk 64  19-feb Engels, Luuk 11 

05-feb Helder, Danique 10  22-feb Luten - van Overbeeke, Truus 65 

07-feb Hofstee-Bijker, Renate 46  22-feb Kleine, Roel 52 

07-feb Timmerman, Gerard 57  26-feb Mulder, Jesper 15 

09-feb Reinink, John 58  27-feb Wuffing Bosma, Famke 14 

11-feb Hooge, Geert 64  27-feb Vondeling, Patrick 22 

12-feb Eefting, Ruben 11  27-feb Balanan, Eren 35 

13-feb Roo-Everts, Ina de 53  28-feb Corba, JerÃ´me 40 

16-feb Blokzijl, Finn 10  28-feb Bonimbie, Lotte 14 

17-feb Boer, Roland de 50  28-feb Oosterveen, Henk 55 

18-feb Thalen- Huisman, Josien 58  29 feb Piekaar, Gijs 10 

18-feb Snoeken, Lieke 8     

       
 
 

Leden Mutaties 

Aanmeldingen per 1-1-2018 Afmeldingen per 31-12-2017 (worden 1x per 

  kwartaal gepubliceerd) 

   
Foka Koopmans Menno Steen Dominique Fieten 
 Marieke Kreulen Charlotte Tempel 
 Tyrzah van Nieuwenhuizen Edrich Scott 
 Erik Lindenholz Gerick Scott 
Wijzigingen Anouk Lindenholz Kim Hofman 
Tabitha Zeeman naar Sperwers Quinton Mensen Joas Bouwknegt 
 Jonny Talen Inge Rundervoort 
 Rolf Koopman Nikita Mager 
 Henny Kamman Arnout Dekker 
 Simon Busschemaker Des ter Heide 
 Pauline Kelly Astrid Lubbers 
 Maite Otten Tamara van der Brink 

Marith Guichelaar 
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Nieuwe ronde nieuwe kansen  

Het jaar is ten einde. Als ik alleen voor mijzelf zou spreken 

dan was het een bijzonder jaar waarin veel (gelukkig voor 

leuke) dingen zijn gebeurd. Voor anderen weet ik dat er 

ook minder mooie dingen zijn gebeurd. Dat is toch het 

leuke aan oud en nieuw. Het is symbolisch maar toch sta 

je weer aan de start van een nieuw jaar. Het is een leuk 

moment om lekker vooruit te kijken naar wat het 

allemaal zou kunnen brengen. 

Ik hou er wel van. Lekker plannen maken van dingen die 

je wilt gaan doen. Dat sommige van die plannen niet 

uitkomen dat geeft niet, want dan schuif je ze gewoon 

een jaartje door. Maar toch plannen maken is wel leuk; 

starten met een nieuwe studie, studie afronden, besluiten 

om nieuw werk te vinden, misschien wil je dit jaar wel 

verhuizen. Allemaal spannende ingrijpende dingen die je 

kunt plannen om (eindelijk) te gaan doen.  

Maar daarnaast ook sportief; een kalender maken met 

(loop)evenementen. De cascaderun (15 april) staat 

natuurlijk bij iedereen in de agenda. Maar ik heb al een 

heel lijstje van dingen waar ik wel aan wil deelnemen. En 

jullie misschien ook wel, eerste 10km, eerste halve 

marathon, eerste hele marathon, misschien ga je je 

trainingsstijl aanpassen, misschien meer op voeding 

letten waardoor je snellere tijden hoopt te gaan lopen. 

Mijn lijstje kent geen nieuwe afstanden (marathon heb ik 

al eens gedaan en ultraruns lijken me leuk maar nu nog 

niet), wel heb ik al een hele lijst met evenementen. Die 

lijst begint straks in Egmond, waar ik ga lopen ploeteren 

over het strand. Dan heb ik nog een heel rijtje van dingen 

die me wel leuk lijken. Ik ga jullie niet vermoeien met 

dingen die daar allemaal staan maar het is wel leuk om ze 

voor je zelf op te schrijven. Het werkt ook motiverend (als 

je tenminste een fatsoenlijk lijstje maakt want het kan 

ook een heel demotiverend lijstje worden).  

 

 

Wat voor mij motiverend werkt is dat de evenement een 

beetje evenredig over het jaar zijn verspreid. Niet 4 

evenementen in een maand en vervolgens niks. Dan moet 

je iedere keer wel trainen omdat er dan steeds weer wat 

op de planning staat. Daarnaast vind ik het ook fijn dat de 

afstanden verschillen. Ik ben namelijk machtig fanatiek en 

ik wil altijd graag sneller dan mezelf. Als ik dan elke keer 

dezelfde afstand zou rennen dan weet ik zeker dat me het 

niet gaat lukken om iedere keer sneller te gaan. Want ik 

ken mezelf en ik vind heel veel dingen leuk naast het 

hardlopen en dan weet ik dat er momenten gaan komen 

dat er minder getraind gaat worden en dan wordt het 

niks. Dat wetende; lekker verschillende afstanden doen 

en dan hoef je alleen maar de tijd van lang geleden te 

verbeteren, mocht dat niet lukken dan is het vinden van 

een legitieme oorzaak vaak wel te doen (inside tips). Tot 

slot vind ik het ook leuk om af en toe wat anders te doen. 

Dus pak een keer een racefiets en ga een toertocht 

fietsen, of misschien kun je zelfs ook wel zwemmen en 

fietsen dan kun je lekker triathlonnen. Die triathlon moet 

ik zelf nog even ergens inplannen, maar dat ben ik zeker 

nog van plan. Sinds ik nu waterpolo verwacht ik dat mijn 

zwemmen beter is, lopen hetzelfde, met een beetje 

trainen is het fietsen ook gelijk aan vorig jaar en dat zou 

dus vrij gemakkelijk een nieuw pr kunnen opleveren. Die 

kans mag ik niet laten liggen van mezelf. 

Hierover nadenkende merk ik meteen dat het goed is om 

en toe wat anders te doen dan hardlopen, je wordt er 

lekker enthousiast van, dat enthousiasme kun je weer 

meenemen met het hardlopen, en BAM highly motivated. 

Dat waren een aantal cliché tips van mijn kant. Dus ik zou 

zeggen; ga lekker zitten met een biertje, een bakje chips, 

een laptop en een kalender. Maak een leuke planning 

voor het komende jaar. Drink dat biertje half op, trek 

trainingskleren aan en ga de straat op. Een nieuw jaar 

met nieuwe kansen. Veel sportief succes en een 

voorspoedig 2018 gewenst! 
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Bowlen G atleten,  

Dinsdag 12 december een keer geen training voor alle g atleten. Nee vandaag wordt er eens 
gebowld. Lekker warm en droog op de bowling baan. Samen met de buddys en trainers die ook alle 
weken actief helpen werd er flink gebowld. En dat alles onder een genot van een heerlijk drankje. 
Voor een enkeling was het de eerste keer op de bowling baan. En dan is het wel even wennen hoe je 
de bal moet vast houden. En hoe zorg je dat al die kegels om gaan. 
Een ander staat elke maand op de baan om te bowlen in wedstrijd verband. Voor die was het een 
koud kunstje. 
Toch zijn er heel wat strikes gegooid. En dat is toch bijzondere prestatie. 
Toch is bowlen wel even iets anders dan een rondje hard lopen.  
  
Dankzij de organisatie van de activiteitencommissie is deze avond een groot succes geworden. 
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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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Contact vragen en opmerkingen voor de 

redactie: Redactie HACtueel, Postbus 2046, 

7900 BA Hoogeveen, 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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