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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting of 
15% spaarkorting over het gehele assortiment 
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Redactioneel 
Olympische ambities 
 
Britt Roos is naast sporttalent van De 
Wolden, ook verkozen tot sporttalent van 
de provincie Drenthe! Waarvoor 
natuurlijk de dubbele felicitaties! En in 
een artikel recent erna geschreven laat ze 
weten ambities te hebben voor de 
olympische spelen van 2024 of 2028. 
WOW!!!!!!! Mooi om te lezen hoe 
bevlogen zij en haar ouders zijn. 
 
Bevlogen zijn ook de vrijwilligers die er 
wel staan. Sommigen heel vaak en 
sommigen 1x per jaar. Zij maken dat een 
evenement vleugels krijgt. Wim Hut werd 
dit jaar gekozen tot vrijwilliger van het 
jaar. Ook jij vanaf hier gefeliciteerd! 
 
Deze maand zal de Primera De Haan Run 
voor de 20e keer georganiseerd worden. 
Altijd een druk bezocht evenement, 
waarbij we als HAC63 ons mooi kunnen 
promoten. Uiteraard telt deze wedstrijd 
mee in de competities!. 
 
Er zijn alweer verschuivingen in de 
competities.  Hier heb ik de namen t/m 
plek 5 vermeld. De totale lijst met 
uitslagen per wedstrijd en de totale 
ranglijst zal via de website te zien zijn. 
 
Vanaf deze maand zijn er weer korte 
interviews te lezen. Leuk om zo kennis te 
maken met andere leden van de 
vereniging.  
 
Door Alieke geinspireerd eindig ik met de 
onliner van Cruijf: “Toeval is logisch”….. 
 
 
 
 
 
Veel leesplezier…………… 
 
 
                                                  Manon Vos 

 
 
 
KOPY insturen voor 25   april  2019 
hactueel@hac63.nl 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:hactueel@hac63.nl
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Voorwoord 
 

Tijdens het schrijven van het voorwoord komt het bericht naar binnen dat Erwin Akkerman goud 

heeft gewonnen op het NK halve Marathon mannen 40+. Mooi nieuws om het voorjaar mee te 

starten. Via deze weg wil ik Erwin natuurlijk van harte feliciteren. Maar wat het voorjaar nog meer 

gaat brengen, is natuurlijk altijd een verassing! Wat we wel weten is dat er natuurlijk een aantal 

activiteiten gepland staan die wij als HAC'63 organiseren. Denk hierbij aan de Primera de Haan 4 

mijlrun, de Simone FM uursestafette en ook de avond4daagse. Allemaal activiteiten die door 

vrijwilligers georganiseerd worden. Tijdens de algemene ledenvergadering heeft het bestuur 

duidelijk gemaakt dat het vrijwilligerswerk de levensader van de verenging is, toch heeft de 

vereniging een chronisch tekort aan vrijwilligers. Het werk komt zodoende terecht op het bordje 

van leden die al veel voor de vereniging betekenen.  Erik Reumer, de nieuw voorzitter van de club, 

benadrukte daarom het belang van het wij gevoel. Samen zijn WIJ HAC'63 en Samen maken WIJ de 

club.   

 Wat ook bij de ledenvergadering naar voren kwam was dat HAC'63 het afgelopen jaar met rode 

cijfers heeft afgesloten. Hier liggen natuurlijk diverse oorzaken aan ten grondslag. Maar het zou 

natuurlijk mooi zijn als wij dit dit jaar weer omzetten naar zwarte cijfers. En ook hier kunnen jullie 

als leden een grote rol in spelen. Allereerst zou je als vrijwilliger zitting kunnen nemen in de 

sponsorcommissie en zodoende extra sponsoren binden aan de vereniging en als je zelf een bedrijf 

heeft kan je natuurlijk ook kiezen voor sponsoring. Maar het zit ook in kleine dingetjes. Als je 

deelneemt aan activiteiten van de club, dan zijn de inkomsten daarvan natuurlijk ook van de 

vereniging. Tijdens de coopertest deden bijvoorbeeld nog geen 100 deelnemers mee, terwijl 

sommige leden ervoor kozen om buiten de baan te gaan trainen. Dit is natuurlijk een eigen keuze, 

maar anderzijds natuurlijk wel jammer voor de vereniging. Om dichtbij de woorden van de 

voorzitter te blijven, hoe mooi zou het zijn als WIJ allemaal meedoen aan ONZE activiteiten. 

 

 

Leden mutaties  

Er zijn 7 nieuwe leden. En in het 1e kwartaal waren er ook 7 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 

  

mailto:ledenadministratie@hac63.nl
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Contributie 2019 
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Oproep Sponsor clubkleding gezocht:  

Kinderen, mensen in gezondheid en beweging. Als vereniging wensen wij 

voor ieder atleet betaalbare clubkleding. Ben jij een ondernemer die de 

atletieksport HAC’63 een warm hart toedraagt? Voor onze nieuwe 

clubkleding die via Craft sportswear worden aangeschaft zijn wij opzoek 

naar sponsoren voor de trainingspakken en hoody’s. Wat bieden wij: uw logo op het kledingstuk, 

waarbij u zichtbaarheid bij trainingen en regionale wedstrijden. Daarnaast media aandacht, waarbij 

u mag denken aan onze nieuwsbrief en plaatsing op Facebook. Hierin mag u uw eigen bedrijf 

presentatie tekst aanleveren mocht dit wenselijk zijn. 

Contact: jeugd@hac63.nl of bel Erik Reumer 06-53441667 

 

  

mailto:jeugd@hac63.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 PENNINGMEESTER 
 
HAC’63 is op zoek een penningmeester. De penningmeester is een belangrijk persoon binnen de 
vereniging. Als penningmeester onderhoudt je contacten met debiteuren, crediteuren, leden en 
de gemeente Hoogeveen.  
 
Functieomschrijving 

 Je bent actief lid van het bestuur en beheert daarnaast de gelstromen binnen de vereniging 

 Je bent verantwoordelijk voor de financiële boekhouding van de vereniging via een 
professioneel boekhoudprogramma 

 Je bent verantwoordelijk voor incasso’s, credits en debets naar en van de vereniging, 
baanhuur, contacten met leden en sponsoren over betalingen en het opmaken van de 
jaarrekening 

 Je werkt nauw samen met de ledenadministratie 
Wij vragen van je 

 Kennis van boekhouden en zakelijk bankverkeer 

 Active rol in het dagelijkse bestuur van de vereniging 

 Nauwkeurigheid en verantwoordelijkheidsgevoel 
Wijbieden 

 Een interessante en betaalde functie in een sportieve omgeving 
 De kans om invloed te hebben op het dagelijks bestuur. 

 

Reageren op de vacature kan via: info@hac63.nl 
  

mailto:info@hac63.nl
mailto:info@hac63.nl
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VACATURE LID SPONSORCOMMISSIE 
 
HAC’63 is op zoek naar leden voor de Sponsorcommissie. De sponsorcommissie is een 
belangrijk orgaan binnen de vereniging. De sponsorcommissie onderhoud contact met het 
bestaande sponsorbestand en kijken naar mogelijkheden om het sponsorbestand  uit te breiden. 
 
Functieomschrijving 
• Je onderhoud contact met de diverse sponsoren binnen de vereniging 
• Kijkt naar mogelijkheden om het sponsorbestand uit te breiden 
• Kijkt naar mogelijkheden om sponsoren te betrekken bij de vereniging 
Wij vragen dat je 
• het sponsorbestand goed onderhoud 
• Enthousiast bent om de club te vertegenwoordigen richting sponsoren 
Wij bieden 
• 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 door middel van 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 

  

mailto:info@hac63.nl
mailto:info@hac63.nl
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Loopjes   april  - mei   (www.hardloopkalender.nl ) 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

   April 

Din 2 Primera De Haan Run Hoogeveen 4 EM 

Woe 3 Noordlaarderbos Marathon Noordlaren 42.2 km 

Vrij  5 Boulevardloop Nieuweroord 6.4 km 

Zon 7 4 + 8 mijl van Emmen Emmen 6.4 – 12.9 km 

Woe 10 Armand Marathon Gasselte 21.1 – 42.2 km 

Zat 13 
Rabocup Assen en Noord Drenthe 

Semslinieloop 
Annerveenschkanaal 5  8.8 km 

Zat 13 Woldbergtrail Steenwijk 5 km – 10 EM – 25 km – 50 km. 

Zon 14 Cascaderun Hoogeveen 5 – 10  

Zat 20 De koningsloop Heerde 5 – 10 km 

Zon 21 4 mijl van Diever Diever 4 EM 

Ma 22 Klap tot Klaploop Musselkanaal 5 – 10 km. 

Zat 27 
Rabocup Assen en Noord Drenthe 

Beiler koningsloop 
Beilen 5 – 10 km 

Zat 27 Stadsloop Hattem 5 – 10 km. 

  Mei   

Zat 4 Pop-up trail Langs de Regge Ommen 10 km. 

Zat 4 Hunebedloop Borger 5 – 10 km 

Zat 4 Lexis Crossloop Ommen 5 – 10 km 

Zon 5 Pop-up trail Besthem en Eerde Ommen 15 – 20 – 30 km 

Maan 6 Pop-up trail Lemelerberg Ommen 15 – 22 – 30 km 

Woe  8 Erflandenrun Hoogeveen 5 – 10 km 

Zat 11 5e Dorp met vaart-loop Nieuw Amsterdam 5 – 10 km 

Zat 18 Midden Drenthe Loop Zwiggelte 5 – 10 – 21.1 km 

Zon 19 Meppel City Run Meppel 6.4 – 12.8 km 

Zat 25 RunForestRun Gasselterveld Gasselte 13 – 26 – 42.2 km 

Zat 25 Drenthe Loopfestijn Klazinaveen 6.4 – 10 – 21.1 km 

Zon 26 Koggel Balkbrug Run Balkbrug 5 – 10 km. 

Woe 29 Simone FM Estafetteloop Hoogeveen 1 uurs estafette 

 

Wedstrijden 2019    Hac63 - Hoogeveen: 

13 januari Runnersworld Bentincksparkrun 29  mei  Simone FM Estafetteloop 

12 maart La Brochette Coopertest  28 september Clubkampioenschappen 

2 april Primera De Haan Run  10 oktober  La Brochette coopertest 

http://www.hardloopkalender.nl/
http://www.dfwrunners.nl/
https://hardloopkalender.nl/loopevenement/1551907195/Boulevardloop-Nieuweroord
http://www.4mijlvanemmen.nl/
http://www.dfwrunners.nl/
http://baddedravers.nl/
http://baddedravers.nl/
https://www.woldbergtrail.nl/
https://cascaderun.nl/
http://www.jgetfit.nl/
http://www.svfriesland.nl/
http://www.klaptotklaploop.nl/
http://www.loopgroepbeilen.nl/koningsloop
http://www.loopgroepbeilen.nl/koningsloop
http://www.stadsloop.dwloopschoolhattem.nl/
https://dudeljo.nl/dudeljo-trailfestival/
2019%20wedstrijden%20HAC'63%20Competitie.pdf
https://hardloopkalender.nl/http/www.loopgroepzuidwolde.nl
https://dudeljo.nl/dudeljo-trailfestival/
https://dudeljo.nl/dudeljo-trailfestival/
http://www.dololympia.nl/vaartloop
http://loopgroepwesterbork.nl/midden-drenthe-loop/informatie
http://www.meppelcityrun.nl/
http://www.runforestrun.nl/
http://www.drentheloopfestijn.nl/
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Tussenstand  HypotheekCentrum Hoogeveen Competitie  2019:   

 

 

 

  

 

 

Heren Senioren:  Dames Senioren: 
1. Erik Leusink 100  1. Kristianne Hartman 50 

2. Albert Jan de Haan 50      Tamara de Vries 50  

3. Arne ter Heide 45      Marjolijn Lok 50 

4. Harm Jan Martens 35 4. Iris Snijder 45 

5. Jef Poelman 30 5. Manon Jansma 40   

 

     

Heren 40+  Dames 40+ 
1. Aard van der Vinne 100  1. Ine Strijker 100 

2. Henry Rutgers 50  2. Cathy van Es 90 

3. Bert Karssies 45  3. Manon Vos 80 

 Gerko de Roo 45  4. Evelyn Bouwknegt 65 

 Edwin Helder 45  5. Heidy Sneiders 45 

 Cor Stienstra 45 

 

Heren 50+   Dames 50+ 
1. Simon Hooijer 100  1. Anja Bennink 100 

2. Jannes Dolfing 50  2. Truus Luten 95 

3. Rolf de Gier 45  3. Jozina Ernst 80  

4. Harry Prins 45       Marian Booijink 80 

    5. Aafke Jansma 60 

 

Heren 60+ 
1. Lucas Hulzentop 95 

2. Lambert veldman 75 

3. Tom Nieuwenstein 50   

 Ben Luten 50 

5. Jan Lip 45   

 Arie Prins 45 

   
 
 
 
Jeroen-Pieter van der Vliet  competitie@hac63.nl  
 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixgKzz84DfAhXOZFAKHdmlAuUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.advieskeuze.nl/advies/7902ek/hypotheekcentrum-hoogeveen&psig=AOvVaw23W_ZhGNk3ZGmm_0_ApvRP&ust=1543831826510488
mailto:competitie@hac63.nl
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Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 

 

 

 

 Bij de in rood aangegeven wedstrijden zijn extra punten te verdienen ! 

Hier is het 75 / 70 / 65 / 60 / 55 / 50 / 49 / 48 enz… 

Jan ten Cate 

 

  

 2019 C/D junioren A/B junioren 

Januari 

1 13 januari Runnersworld Bentincksparkrun 
2500m 

Runnersworld Bentincksparkrun 
5000m 

2   Breda 

3   Kerkrade 

Februari 

4  NK Cross NK Cross 

Maart 

5 12 maart La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

April 

6 2 april  Primera 4 mijl Run  

Juni 

7 Mei/juni Trackmeeting HAC`63. 800 of 1000 Trackmeeting HAC`63. 3 of 5 Km 

8 5 juni Speeltuinloop Hollandscheveld 2km Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

9  juni Baanloop Ommen 100 en 200 m Baanloop Ommen 1500 m 

Juli 

10 13  juli Singelloop Hollandscheveld 2,5 km Singelloop Hollandscheveld 5 km 

Augustus 

11 21 aug. Alkeloop Alteveer Alkeloop Alteveer 

September 

12 14 sept.  Klenckeloop Oosterhesselen 5 km 

13 28 sept. Clubkampioenschappen 800m Clubkampioenschappen 3km 

Oktober 

14 6 oktober Bikkelloop Zuidwolde 2 km Bikkelloop Zuidwolde 5 km 

15 10 oktober La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

16 oktober Oldemeijercross Oldemeijercross 

November 

17 nov.  Tilburg 

18 9 nov. Schoonhovencross   3,2 km Schoonhovencross  3,2 km 

December 

19 Dec Lageveldcross Wierden Lageveldcross Wierden 

20 Dec NNK Appelscha  of CC Sneek                     NNK Appelscha of CC Sneek                     

21 Dec  Soest 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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Tussenstand Schoonmaakbedrijf  

Jaap Prent Junioren Competitie 2019 

C/D Junioren: 

1e wedstrijd : Benticksparkrun 2500 M. 
2e wedstrijd: La Brochette Coopertest (12-03-2019) 
 

De C/D junioren moeten aan minimaal 8 wedstrijden meedoen om mee te tellen, maar de beste 10 
resultaten tellen mee voor de eindstand.  

Jongens:        

Naam:  1e wed 2e 
wed 

Totaa
l:  

Tim van Es 50 50 100 

Ruben Eefting 40 40 80 

Reinout Venema 30 35 65 

Wouter de Roo - 45 45 

 

Meisjes:  

Naam:  1e 
wed 

2e 
wed 

Totaal
:  

Milou Karssies 50 50 100 

Mariëlle Lensen 45 40 85 

Lisanne Venema 40 35 75 

Tess Kuhnen - 45 45 

Kate de Jonge - 30 30 

 

A/B Junioren:  

 
1e wedstrijd: Benticksparkrun 5000 M. 

2e wedstrijd: Kerkrade (Cross) 

3e wedstrijd: La Brochette Coopertest(12-03-2019) 

 
De A/B junioren moeten aan minimaal 10 wedstrijden meedoen om mee te tellen, maar de beste 12 
resultaten tellen mee voor de eindstand.  

 

Jongens: 

  1e wed 2e 
wed 

3e 
wed 

Totaa
l: 

Nick Kerkhof 50 50 50 150 

Wibert Knol 45 45 45 135 

Marnix prins - - 40 40 

 

 

Meisjes: 

 1e Wed 2e 
wed 

3e 
wed 

Totaa
l: 

Joyce Kats 50 - 50 100 

Hanne Been - - 45 45 

 

Miranda Karsies 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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Reglementen Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 2019 

• De competitie wordt per kalender jaar gehouden en omvat voor de C/D junioren 14/15  en voor de A/B 

junioren  20/21 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 word gemaakt alle wedstrijden en afstanden al bekend zijn.  

• 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 

word 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. Bij de in rood aangegeven wedstrijden zijn extra 

punten te verdienen hier is het 75/70/65/60/55/50/49/48 enz… Loop je voldoende wedstrijden in het nationaal 

loopcircuit mee, krijg je buiten te verdienen punten een bonus van 50 punten 

•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. 

  

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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Reglement 

RunnersWorld PR competitie 2018 / 2019   

                      

Dit jaar (1 november 2018 t/m 31 oktober 2019) houden we weer een PR competitie.  
PR staat voor: Persoonlijke Records.  
Elke keer als je met wedstrijden meedoet en je je eigen PR’s verbetert, haal je punten. 
 
De winnaar is de JEUGD ATLEET die in het jaar 2019 de meeste punten haalt.  
 

Categorieën: 

 Pupillen mini, C en B:  geboortejaar 2010, 2011 en 2012 (j/m)  

 Pupillen A:  geboortejaar 2008 en 2009 (j/m) 

 Junioren D & C:  geboortejaar 2005 t/m 2007 (j/m) 

Wat kun je winnen? 
- Per categorie krijgen de eerste drie een beker.  
- De winnaar van alle categorieën bij elkaar wint een paar ALLROUND SPIKES van de 

RunnersWorld  

Welke wedstrijden tellen mee? 

 Voor pupillen: maximaal 16 wedstrijden. Zodra de wedstrijden bekend zijn wordt dit 
gecommuniceerd welke wedstrijden dit zijn (de indoor wedstrijden zijn al bekend*);  

 Voor junioren D&C: alle wedstrijden  
(Let OP: deelname melden bij Hinko, hinko_vdhof@hotmail.com) 

Aanmeldingen:  
Inschrijven voor de RunnersWorld 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 de betaling gaat via Ideal, 
mocht de aanmelding niet lukken kan dat via Silvia Reumer (moeder Lorens) geregeld worden. 
Daarbij is naam, geboortedatum, atletieknummer en @mail adres noodzakelijk incl. contante 
betaling. Gegevens worden na wedstrijd afronding verwijderd i.v.m. AVG wet. 

 

Puntentelling: 

 1 punt: deelname aan een wedstrijd waarbij je aan 3 of meer onderdelen deelneemt. 
Uitzondering op deze regel: de C/D competitie. Daar krijg je ook een punt als je aan 2 
onderdelen deelneemt.  

 Iedereen kan maximaal 10 wedstrijd deelname punten behalen. Doe je met een 11de 
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:hinko_vdhof@hotmail.com
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Wedstrijden 

RunnersWorld PR competitie 2018 / 2019   

 

 

2019 

PR 

Competitie Pupillen Soort Omschrijving Data Inschrijving 

Indoor Stadskanaal Meerkamp Technisch 

Indoor Stadskanaal incl. 600 

meter 13-01-2019 Gesloten 

Indoor Drachten Meerkamp Atletic Champs 12e indoor incl. Estafette team 02-02-2019 Gesloten 

Indoor Steenwijk/Tuk Meerkamp Technisch 34e Visser indoor Gala  09-03-2019 Gesloten 

Indoor Heerenveen Meerkamp Technisch 45e indoor 16-03-2019 Gesloten 

Outdoor Assen Meerkamp Technisch Opening technische wedstrijd 07-04-2019 Open 

Outdoor Emmen Meerkamp Atletic Champs 

Medaillewed 1e 

Groningen/Drenthe 20-04-2019 Inactief 

Outdoor Groningen  Meerkamp Atletic Champs 

Medaillewed 2e 

Groningen/Drenthe 25-05-2019 Inactief 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Technisch Onderlinge HAC '63 13-06-2019 Inactief 

Outdoor Assen Meerkamp Atletic Champs 

Medaillewed 3e 

Groningen/Drenthe 06-07-2019 Inactief 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp Atletic Champs 

Medaillewed 4e 

Groningen/Drenthe 14-09-2019 Inactief 

Outdoor Hoogeveen Meerkamp 

Technisch + 

Loop Clubkampioenschappen 28-09-2019 Inactief 

Indoor Hoogeveen Meerkamp Technisch Pupillen Pieten parcours 30-11-2019 Inactief 

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

   

Afmelden: 

We kregen een vraag hoe aftemelden voor een wedstrijd. Dit doe je bij de trainer die mee gaat naar 

betreffende wedstrijd, mocht dit niet van toepassing zijn kun je ook een e-mail sturen naar 

jeugd@hac63.nl.  

Daarnaast staat in atletiek.nl  een e-mail adres van de organisatie van de betreffende wedstrijd, hier 

stuur je ook een afmelding. Bij het niet starten komt dan DNS te staan. DNS betekent Dit Not Start 

wat achter de atleet resultaten komt te staan. 

Vriendelijke groet,  Silvia Reumer 

 

 

  

mailto:jeugd@hac63.nl
http://www.atletiek.nu/
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Uitslagen  

RunnersWorld PR competitie 2018 / 2019 
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Lorens Reumer 1+4 1+1 1+1 1             10 

Suzanne Veuger 2 1+2 1+1 1             8 

Wes Jones   1+1   1+1             4 

Evon Everts       1+2             3 

Aron Martens   2                 2 

 

 

Mini – B – C pupillen 
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            Totaal 

Daphne 
Veuger 1+2 1+3 1 1+1             10 

Naomi Hoorn   1+3 1+3 1             9 

Tijn Kohl 2   1+1 1+2             7 
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Info vanuit WOC-technisch - Algemene informatie: 
Een datum hebben we weten te prikken voor HAC’63 onderlinge wedstrijd. Noteer deze al vast in je 

agenda op donderdag 13 juni met 3 technische onderdelen. Alle HAC’63 atleten mogen hieraan mee 

doen. Mocht je het leuk vinden om te begeleiden en/of andere hand en spandiensten te willen doen 

meld dit dan bij de WOC-technisch.  

De eerste outdoor wedstrijden staan al weer op de planning en vindt voor de pupillen plaats in 

Assen op 7 april. Daarna starten ook al vrij snel de medaillewedstrijden op 20 april te Emmen. In de 

volgende nieuwsbrief gaan we proberen uit te leggen wat de verschillen zijn tussen technische 

wedstrijden en Atletic Champs.  
 

Wedstrijd Tuk/Steenwijk 9 maart: 

Het was een gemoedelijke wedstrijd met een prettige sfeer. Zoals ieder jaar wordt er ook ieder jaar 

een verloting gehouden een je leuke prijsjes kunnen winnen. Voor de AV Start ’78 een kleine extra 

financiële bonus. Dit jaar waren er 30 verenigingen met 297 aantal deelnemers die mee dienden 

naar mooie sportieve prestaties. Wat voor atleten van HAC’63 wel erg jammer was dat we met maar 

7 deelnemers aanwezig waren. Remco Bos was als trainer mee om mooie foto’s te maken en atleten 

te begeleiden. 

Voor Eva Stienstra een wedstrijd waarin ze ging shinen en met twee gouden medaille naar huis 

mocht.  De onderdelen 40 en 50 meter sprint E.T. gemeten wat zorgde voor 1093 punten en 

verspringen met een afstand van 4,22 meter. 

Daarnaast waren er mooie hoogtepunten voor Tijn Kohl (B-pupil) met M-Bal 4.07 meter en 40m 

sprint E.T. 7,77min. 893 punten 9e plaats. Lorens Reumer (A2 pupil) E.T. meting een PR weten te 

behalen op de sprint 40 m. 6.53 sec. en 1457 punten en 5e plaats weten te behalen. Suzanne Veuger 

(A2 pupil) heeft 830 punten en 24e plaats. Daphne Veuger (B-pupil) met 920 punten 11e plaats en 

Naomi Hoorn (B-pupil)  863 punten en 15e plaats met wel 3 persoonlijke records! 

 

Wedstrijd Heerenveen 16 maart: 

Wat een mega opkomst qua aantal atleten met 377 deelnemers in het veld van 30 diverse 

verenigingen. In sportstad Heerenveen, waar je vanaf een tribune alle onderdelen goed kunt 

bekijken en je kroost als toeschouwer kunt toejuichen. Vanuit HAC’63 deden er 7 pupillen mee en 4 

junioren. Sander Baas en Rebecca Leune waren mee als trainer om de pupillen te begeleiden. Wat 

een goede tips en adviezen hebben de 

pupillen gekregen. Voor Evon was het helemaal 

het einde aangezien zij wel een hele super 

PR heeft mogen bereiken op deze indoor 

wedstrijd. Ze wist bij 

hoogspringen van  0.95meter haar 

eerdere record nu naar 1.15 meter weten 

te springen. Werkelijk een grandioze 

top prestatie. Lorens wist met zijn 60m sprint 

iedereen van de dag pupillen voor te blijven 

met een tijd van 9.40 sec. Het was voor hem 

geen PR, maar absoluut een dag top 

prestatie. 
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Junioren in de medailles: 

Sander Baas 50m 
7.17sec 

60m 
8.30sec 

1ste - Goud Kogel 9.49 
m. 

2e – Zilver 

Eva 
Stienstra 

50m 
7.41sec 

60m 
8.72sec 

1ste - Goud Hoog 1.40m 1ste - Goud 

Rebecca 
Leune 

50m 
7.75sec 

60m 
9.05sec 

3e- Brons Kogel 
10.23m 

3e – Brons 

Nina de Haes 50m 
7.64sec 

60m 
8.89sec 

3e- Brons Hoog 1.40m 3e - Brons 

 

 

 

Foto 45e Indoor Heerenveen 16-3-2019 
(Van onder naar boven van links naar rechts; Suzanne Veuger, Evon Everts, Naomi Hoorn, Daphne 
Veuger, Tijn Kohl, Lorens Reumer, Wes Jones, Sander Baas, Rebecca Leune). 
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Thema: Spike schoenen  
 
Spikes zijn specifieke atletiekschoenen die tijdens wedstrijden 
gedragen worden of tijdens trainingsmomenten als de trainer dat nodig 
vindt.  
 
Soorten zijn: 

 Allround 

 Sprint 

 Midden/lange afstand 

 Cross  

 Spring 

 Werp en/of speerwerpspikes 
 
Eigenlijk kun je voor alle verschillende onderdelen een paar spikes kopen, maar een paar 
allroundspikes zijn de spikes waar iedere atleet op begint. 
Daarnaast heb je sprintspikes voor alle korte onderdelen waarop je hard moet lopen/sprinten. Dit 
model wordt ook gebruikt bij het hordenlopen. 
De langere en middenafstanden loop je weer prettiger op midden/lange afstand spikes omdat deze 
iets meer comfort en ondersteuning bieden. 
Ga je voor het stoere veldwerk: de cross, dan is een cross-spike met meer grip een aanrader. 
Ben je meer een atleet die bezig is met de springonderdelen dan kennen we de hoogspring- 
verspring- pols- en hinkstapspikes. Elk model heeft zijn eigen specifieke kenmerken. 
Een werper kan goed uit de ring komen met een paar werpschoenen terwijl de speerwerper met 
speerwerpspikes voordelen kan halen. 
De puntjes die onder de verschillende modellen gedraaid worden noemen we ook spikes. 
 
Allround spikes: 
Eigenlijk iedereen die met atletiek begint heeft allround spikes nodig. Dit zijn spikes die je bij alle 
loop en springonderdelen kunt gebruiken. Allround spikes hebben een redelijk prettige pasvorm en 
een dempend vermogen. Dit model is in vele kleuren en maten verkrijgbaar. 
De puntjes (spikes) onder de voorvoet zijn vervangbaar door spikes in een andere lengte of vorm. 
De schroefdraad van alle spikes is identiek.  
 
Wanneer je geen spikes mag dragen zijn: indoor wedstrijden, team estefette en 
meters maken (atletic Champs).  
Let op: Spikes vervangen geen hardloopschoenen! 
 
Deze allround spikes kun je winnen wanneer je 1e wordt bij onze eigen HAC’63 
PR-competitie wedstrijden die worden aangeboden door Runnersworld t.w.v. €75,=. Wenst u verder 
meer informatie kunt u gerust aanvullende informatie halen in de winkel en/of trainer.  
HAC’63 leden op vertoon van atletiekunie pas krijgen 10% korting. 
 

 

  

https://www.spikeshop.nl/16-allround
https://www.spikeshop.nl/17-sprint-horden
https://www.spikeshop.nl/42-midden-afstand
https://www.spikeshop.nl/23-cross
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Hierbij de Technische Wedstrijdkalender voor seizoen 2019 (buitenwedstrijden). 

Inschrijven kan via www.atletiek.nu. 

 

 

http://www.atletiek.nu/
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Oneliner/ Wanliner 

 

Oneliners, je kent ze wel; van die korte stukken recht op 

de finish af. Op de atletiekbaan is dat 100 meter. Starten 

en klaar. Maar ook tekstueel bestaan ze. Oneliners; van 

die korte zinnen, herkenbaar, (vaak) grappig. Als je ze 

hoort denk je: die vergeet ik nooit weer. 3 minuten later 

weet je niet meer wat het was. Oneliners kunnen overal 

over gaan. Sommige zijn inspirerend, andere zijn meer 

dooddoeners. “Tweedingen tegelijk doen is eigenlijk 

hetzelfde als niets doen”. Dit is een typisch voorbeeld van 

zo’n dooddoener; we weten dat het niet gaat om twee 

dingen tegelijk te doen. Als iemand ons dat vertelt, dan 

kun je niet anders dan knikken en het met diegene eens 

zijn. Maar ondanks dat we het weten, doen we het toch 

(tv kijken en stukje schrijven; een hele avond op de bank; 

geen stukje en geen idee wat er op tv was).  

Oneliners komen overal voor. Ze gaan over geld, politiek, 

ethiek. Of over een combinatie van: “It is not a bike, it’s a 

way of life”. Ooit gezegd door de topman van Harley 

Davidson. Maar ook binnen de sport zijn er de wereld aan 

oneliners. Hier een kleine vangst: 

“Golf is eigenlijk knikkeren voor rijke mensen die te lui 

zijn om hun knikkers op te rapen”,   

 “Zeilen: de nobele kunst om nat en ziek te worden terwijl 

men tegen enorme kosten heel langzaam ergens heen 

gaat”.  

“Iedere scheidsrechter fluit goed, sommige alleen op het 

verkeerde moment”. 

“Je moet schieten, anders kun je niet scoren”. 

“Een goede bokser houdt zich aan de vuistregel” 

Ook dichterbij de hardloopsport zijn er veel oneliners te 

vinden. Zo rondom (een ronde of cirkel bestaat ook uit 1 

lijn) de marathon van Rotterdam; 

“Wat gek dat iemand na de uitvinding van het wiel nog de 

 

 

 

 

 

 

 “Wat gek dat iemand na de uitvinding van het wiel nog 

de marathon wil lopen” 

Als je dit leest dan klopt dit natuurlijk. Want waarom zou 

je toch een marathon gaan lopen als je ook op de fiets, 

met de auto of met de trein kunt. Waarom zou je gaan 

zeilen als je ook met een speedboot of vliegtuig kunt? 

Tjah, waarom eigenlijk? Gewoon omdat we daar zin in 

hebben, daar plezier uit halen, lekker buiten zijn. Daarom. 

Die oneliners zijn dus in vele gevallen ook gewoon wan-

liners. Ze melden niks. Zetten je kort aan het denken en 

halen je soms dus bijna over om dat doel niet na te 

streven; die marathon (of gewoon de Cascaderun 

natuurlijk). Ik was altijd tegen het gebruik van minder 

oneliners. Maar ik heb besloten dat ik stem voor het 

gebruik van minder oneliners.  

“Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik 

ervoor” [Johan Cruijff]. En ik besluit nu om er mee te 

stoppen; daar ben ik voor.  

 

 

 

 

 



  Hactueel  april 2019 
 

28 
 

Oproep: 

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 een item te koop: 

Craft thermo shirt Zwart maat 128/134 €7,50 

Voor contact: Erik Reumer (Lorens) 
Telefoon nr. 0653441667 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Wij hebben nog spikes te koop. 

Brooks maat 43, bijna niet gebruikt. 
  
Rieta de Boer 
0624369231 
 

 

                 

 

 

mailto:hactueel@hac63.nl


  Hactueel  april 2019 
 

29 
 

 



  Hactueel  april 2019 
 

30 
 

Britt Roos van HAC '63 wil deelnemen aan Olympische Spelen 
Geplaatst op zondag 24 maart 2019 07:53 

  

Britt Roos uit Ruinen wil deelnemen aan Olympische Spelen. © Lo Dijkstra 

Ruinen / Hoogeveen - De 15-jarige Britt Roos van HAC '63 timmert als atlete flink aan de weg. Op 
haar favoriete afstand, de 800 meter, is ze haar leeftijdsgenoten veruit de baas. Dat heeft haar al 
meerdere nationale titels opgeleverd. 

Dat de provincie Drenthe haar sportieve prestaties waardeert, bleek vorige week toen de Ruinense 
in Assen gekozen werd tot ‘Drents sporttalent van het jaar’. Uit handen van burgemeester Roger de 
Groot van de gemeente De Wolden ontving ze de bijbehorende onderscheiding én een cheque van 
1.250 euro. 

Haar atletiekloopbaan begon drie jaar geleden, op 12-jarige leeftijd. Tijdens de nationale titelstrijd 
legde Britt bij de junioren-D beslag op de eerste plaats op de 1.000 meter. Vorig jaar pakte ze bij de 
junioren-B goud op de 800 meter, zowel outdoor als indoor. 

Het jeugdige supertalent uit Ruinen wil dit jaar meer internationale wedstrijden lopen, waarbij ze 
zich kan meten met senioren. De jeugdwedstrijden rond het grootste atletiekevenement in 2019, de 
Diamond League in Brussel, moeten het hoogtepunt gaan worden. ‘Er moeten dit jaar wel de nodige 
seconden van mijn persoonlijk record af. Dat staat nu op 2.08 minuten’, vertelt Britt enthousiast. 
‘Het is de bedoeling dat ik over een paar jaar onder de twee minuten loop, want dan ga je pas 
internationaal meetellen.’ 

Tot het uiterste 

Britt Roos was er jong bij, wat betreft het hardlopen. Met eveneens hardlopende ouders - moeder 
Jeanet en vader Sean - was het niet zo vreemd dat ze al heel jong werd meegenomen naar 
dorpsloopjes in de omgeving. Het hardloopvirus sloeg als een mokerslag toe, want de vierjarige 
Britt wilde ook niets liever dan dat. ‘Hardlopen is echt het leukste dat er is. Ik heb nooit een hekel 
aan trainen en houd van afzien. Niet alleen bij wedstrijden, maar ook op trainingen ga ik echt tot het 
uiterste.’ 

Ze meldde zich aan bij atletiekvereniging HAC’63 in Hoogeveen en daarvan is ze nog steeds lid, 
maar Britt traint er niet meer. ‘Dat doe ik bij Bas Harsema. Hij is niet alleen een heel goede 
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atletiektrainer, maar hij werkt ook bij Ajax. Hij stelt voor mij de trainingsschema’s op en daarover 
hebben we dagelijks contact. Sinds onze samenwerking ben ik echt met sprongen vooruitgegaan. 
Dat komt vooral omdat ik op de techniek train. Een duurloop doe ik bijna nooit.’ 

Bijna dagelijks 

Dat het Drentse sporttalent van 2018 serieus met haar sport bezig is, bewijst het aantal trainingen 
per week. Bijna dagelijks - en in het weekend soms twee keer per dag - besteedt ze er tijd aan. 
‘Zaterdags train ik, samen met een teamgenoot en met Bas, ergens in Nederland. Daar trekken we 
soms het gehele weekend voor uit. Mijn vader en moeder gaan altijd mee. Niet alleen naar 
wedstrijden, maar ook naar de trainingen in het weekend. En ook ons hondje Lace gaat mee, 
behalve bij indoorwedstrijden. Maar als ik ga trainen, neem ik hem soms ook weleens mee.’ 

Ook het voedingspatroon bij de familie Roos is de laatste jaren danig veranderd. Het broodje 
pindakaas heeft plaatsgemaakt voor speciale voeding. En op de fiets naar school is er niet bij. ‘Ik ga 
altijd met de bus naar mijn school in Meppel. Dat doe ik heel bewust, om energie voor de trainingen 
te besparen.’ 

Wanneer je zó met je sport bezig bent, dan betekent dit ook dat het gehele reilen en zeilen van het 
gezin Roos in het teken van de sportieve activiteiten van dochter Roos staat. Moeder Jeanet: ‘Ja, en 
dat verveelt ons nooit. We hebben plezier, kennen veel mensen in het wereldje en het is gezellig om 
zo hecht als gezin met elkaar om te gaan. Soms trainen we weleens met Britt mee, maar dat is geen 
succes hoor, want we kunnen haar lang niet bijhouden, ha ha.’ 

Enorme droom 

Het grootste doel van Britt is om in 2024 of 2028 deel te nemen aan de Olympische Spelen. ‘Dan 
moet ik eerst ieder jaar een paar seconden sneller lopen en onder de twee minuten duiken. Als ik 
aan de Spelen kan meedoen, zou een enorme droom in vervulling gaan. Maar bij alles wat ik doe 
moet, ook volgens Bas, het plezier vooropstaan. Dat is geen enkel probleem, want ik heb het echt 
geweldig naar m’n zin.’ 

 

La Brochette Coopertest 

 

Ondanks het slechte weer trotseerden een record aantal atleten (93 personen), samen met alle 

hulpploegen, weer en wind, waarvoor dank. 

Dit maal ook een speciaal dank voor het "wedstrijd secretariaat" . 
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Nog even een korte statistische terugkoppeling: 
  
Aantal deelnemers coopertest 12-03-2019  (6 minuten): 25 personen 
Jongste deelnemer:  6 jaar (1081 mtr., Lieke Vredeveld)  
Gemiddelde afstand:  980 mtr. 
Maximale afstand gelopen : 1400 mtr. (Lorens Beumer) 
Kortste afstand gelopen:  565 mtr. 
Totaal samen gelopen afstand: 24.488 mtr. 
  
Aantal deelnemers coopertest 12-03-2019  (12 minuten): 68 personen 
Jongste deelnemer:  9 jaar (2577 mtr., Bo Kuhnen) 
Oudste deelnemer: 69 jaar (2548 mtr., Jannes Heijnen) 
Gemiddelde afstand: 2716 mtr. 
Maximale afstand gelopen : 3709 mtr. (Erik Leusink)) 
Kortste afstand gelopen: 1842 mtr. 
Totaal samen gelopen afstand: 184.703 mtr. 
  
Groetjes namens voltallig WOC HAC63, Wim Hut 
 

Uitslagen La Brochette Coopertest  6 min. 
 
naam man/vrouw ronden restmeters totaal 

Sharon van Putten v 2 19 819 

Marcel de Vries m 1 311 711 

Mariska van Boeijen v 1 301 701 

Jetty Kuipers v 2 32 832 

Rene Uunk m 1 296 696 
Juliette van 
Brouwershaven m 2 208 1008 

     Marije Arkes v 2 145 945 

Lisa Pekel v 1 165 565 

Eric Rompcik m 2 283 1083 

Jorian Seubers m 2 380 1180 

Nicol Siebelink v 2 205 1005 

Steve Dekker m 2 142 942 

Tygo Boertien m 1 238 638 

Ingrid van Holten v 1 309 709 

Richard van Holten m 2 247 1047 

Bram Kikkert m 2 52 852 

Rida Sabuh m 2 33 833 

Danique Vredeveld v 2 307 1107 

Britt Vredeveld v 2 233 1033 

Lieke Vredeveld v 2 281 1081 

Lorens Beumer m 3 200 1400 

Myrthe Wolting v 3 25 1225 

Jurgen eefting m 3 156 1356 

Niels Eefting m 3 171 1371 

Elise Martens v 3 149 1349 

     

     

   
som 24488 
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Min 565 

   
Max 1400 

   
Average 979,52 

 

Uitslagen La Brochette Coopertest  12 min. 

naam man/vrouw ronden restmeters totaal 

Aafke Jansma v 5 94 2094 

Jozina Ernst v 5 370 2370 

Berend Nijmeijer m 6 10 2410 

Peter Nijmeijer m 5 370 2370 

Haron Dekker m 4 395 1995 

Barry Klomp m 6 192 2592 

Harm Jan Martens m 9 57 3657 

Evelyn Bouwknegt v 5 395 2395 

Richard Kerkhof m 4 297 1897 

Nick Kerkhof m 8 256 3456 

Tess Luhnen v 7 235 3035 

Kristy Kerkhof v 4 242 1842 

Tim van Es m 7 61 2861 

Bo kuhnen v 6 177 2577 

Wouter de Roo m 7 234 3034 

Wouter de Roo m 7 324 3124 

Anja Bennink v 6 230 2630 

Lukas Hulzentop m 6 37 2437 

Reinout Venema m 7 98 2898 

Lisanne Venema v 6 139 2539 

Jeroen Pieter van de Vliet m 8 74 3274 

Lambert Veldman m 6 22 2422 

Jannes Heijnen m 5 273 2273 

Sake Pol m 6 24 2424 

Marielle Lensen v 7 72 2872 

Remco Bos m 5 100 2100 

Cathy van Es v 6 294 2694 

Jeroen Thalen m 8 105 3305 

C. Stienstra v 6 194 2594 

Ruben Eeftink m 7 194 2994 

Erik Leusink m 9 109 3709 

Marian Booyink v 5 369 2369 

Truus Luten v 6 181 2581 

Erik Mager m 6 158 2558 

Avian Gruppen m 8 9 3209 

Jerome Corba m 8 26 3226 

Mika Roessink m 6 14 2414 

Jan-Bart Kip m 7 377 3177 

Kate de Jonge v 5 378 2378 

Henry Rutgers m 9 57 3657 

Eva Stienstra v 6 257 2657 

Erwin Kip m 7 368 3168 
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Bert Karssies m 8 196 3396 

Harry Prins m 6 242 2642 

Jef Boelman m 9 57 3657 

Marnix Prins m 7 221 3021 

Laura Prins v 7 85 2885 

Milou Karssies v 7 322 3122 

Kristianne Hartman v 7 10 2810 

Wilbert Knol m 6 339 2739 

Bastian Zandbergen m 8 321 3521 

Iris Snijder v 6 111 2511 

Arie Prins m 6 34 2434 

Berry Westerbeek m 6 9 2409 

Anne Smelt m 6 362 2762 

Sander Alberts m 7 73 2873 

S. Hooijer m 7 245 3045 

Manon Jansma v 5 379 2379 

Hanne Been v 6 78 2478 

Martin Zoer m 6 382 2782 

Fernand Knol m 6 53 2453 

Jannet Knol v 6 107 2507 

Joyce Kats v 6 382 2782 

Annemarie Meyerink v 5 259 2259 

Margriet Winters v 5 224 2224 

Corina Heimerinks v 4 389 1989 

Ellen Adema v 5 327 2327 

Danny Kuhnen m 6 28 2428 

     

     

     

   
som 184703 

   
Min 1842 

   
Max 3709 

   
Average 2716,2 
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Geïnterviewde:  Rasmillea Latulola, 16 

jaar MJB2 lid sinds 2008 

Wat kenmerkt jou? Mijn familie is alles. We zijn zeer 

hecht met elkaar. Ik ben zelf gedreven, sportief en 

houd van uitgaan, feestjes en zo. Daar dans ik heel 

veel. Onderling met mijn teamgenoten en vrienden 

vind ik heel gezellig. 

Wat is het meest bijzondere moment tijdens je 

lidmaatschap? Ik ben op 3 jarige leeftijd gedoopt op 

een speciale plek: de oude baan! Toen was ik nog 

geen lid, hoor! Ik heb daar nog een mooie foto van. 

Echt heel bijzonder!! De eerste echte training heb ik 

van Hinko gehad in een kleine sporthal achter de 

Hoofdstraat. Deze bestaat niet meer en is kort 

geleden gesloopt. Nu ben ik zelf trainer van pupillen. 

Echt heel leuk! Je ziet regelmatig “je kleine zelf”. Dat maakt het uitdagend. Grappig is ook dat ik nu 

training geef in een team waar ik van vele zelf ook training heb gehad. 

Naast HAC’63, wat doe je nog meer? Ik werk in mijn vrije tijd bij AH de Weide, als ik geen wedstijden 

heb tenminste.  Eerder sportte ik heel divers: dansles, Volleybal dames 3 (erg hard werken om op 

dit niveau te blijven) maar blijf toch bij mijn roots: Atletiek! Ik train bijna iedere dag en ben ook 

regelmatig in de sportschool te vinden voor krachtoefeningen. Het mooie van atletiek is dat ieder 

keer dat je goed presteert, je prijs hebt: een medaille of een PR! En dat doe je helemaal zelf. Dat 

geeft mij echt een kick! Bij teamsport is dat meer “dankzij mij” een prijs. Een prijs delen met 

anderen, wetend dat de een er meer voor heeft gedaan dan een ander, vind ik niet zo leuk. 

Welke ambitie heb je bij HAC’63? Ik wil volgend jaar meedoen aan de NK in Amersfoort op het 

onderdeel Kogelstoten en misschien nog 2 andere onderdelen, waarschijnlijk 100m sprint en 

speerwerpen. Ik train onder begeleiding van Charlene. Om top te kunnen presteren, ga ik 

binnenkort ook beginnen aan een sportvoedingsplan. Niet te verwarren met diëten, hoor! Gewoon 

extra opletten wat je eet! Minder vetten en meer proteïne voor spieropbouw. 

Hoe kan HAC’63 je daarbij helpen? Ik mis super technische trainers. De huidige trainers kunnen 

goed helpen, maar om echt boven je uit te stijgen, heb je nog intensievere training nodig en 

specialistische trainers. En supporten tijdens mijn ultieme wedstrijd volgend jaar! 

Naar wie ben jij nieuwsgierig en wil je een interview van lezen?  
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Geïnterviewde:  Erik Reumer, betrokken bij de vereniging sinds 2015 

Wat kenmerkt jou? Als persoon ben ik een betrokken en 

gedreven. Ik ben een ambitieuze teamspeler en houd van 

laagdrempelig contact. Ik ben trots op mijn gezin. Samen 

hebben we een hechte band en dat vind ik heel 

belangrijk. 

Wat is het meest bijzondere moment tijdens je 

lidmaatschap? Mijn lidmaatschap is niet direct gericht 

op sporten. Sterker nog, binnen de vereniging ben ik 

enkel actief op bestuurlijk niveau en ben daarnaast lid 

van de WOC-technisch. Wat ik bijzonder vind is dat in 

relatief korte tijd steeds meer leden mij weten te vinden. 

Vanuit mijn functie als voorzitter vind ik contact met 

leden belangrijk en probeer een ieder zijn of haar 

waardering te geven. Alle ideeën of gevoelens over de 

vereniging zijn welkom. Mijn doelstelling is om HAC’63 

weer een lekkere dynamische vereniging te maken en 

iedere atleet te helpen zijn of haar doelstellingen te 

realiseren. Ik ervaar samenwerken met anderen binnen 

de vereniging als zeer prettig. 

Naast HAC’63, wat doe je nog meer?  Naast de inzet voor HAC’63, ben ik werkzaam bij Wavin, 

producent van leidingsystemen in en om het gebouw, als BIM-Coördinator Benelux. BIM 

Coördinator houd in dat ik mij mag bezighouden met het virtueel bouwen. Een relatief nieuwe 

discipline waar vooral software de hoofdrol speelt. Mijn specifieke functie draait vooral om trainen 

en begeleiden van werkvoorbereiders in de bouw (installatie en aannemerij) op het gebied van 

ontwerpen binnen de regelgeving. Dit doe ik voor de regio België Nederland en Luxemburg. 

Daarnaast ben ik docent bij Hanzehogeschool Groningen. 

Welke ambitie heb je bij HAC’63? Ik zou graag samen met de leden van HAC’63 onze vereniging 

verder ontwikkelen. Meer specifieke trainingen, meer wedstijden op onze mooie baan, een NK en 

natuurlijk het wedstijdsecretariaat.  

Hoe kan HAC’63 je daarbij helpen? Binnen de vereniging draagt iedereen een steentje bij. Ik hoop 

dat een ieder samen met mij de ambitie wil verwezenlijken. Dat kan als actieve vrijwilliger binnen 

een commissie of een helpende hand bij een wedstrijd. 

Naar wie ben jij nieuwsgierig en wil je een interview van lezen? Jan ten Kate 
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Geïnterviewde:  Eline Zomer, Loopgroep Anja, lid sinds 2006  

Wat kenmerkt jou? Ik ben sociaal en sportief. 

HAC is een soort familie van mij. Ik voel me echt 

thuis zodra ik op de baan ben. Bij wedstrijden en 

trainingen ga ik er volledig voor. 

Wat is het meest bijzondere moment tijdens je 

lidmaatschap? Ik heb een periode gehad dat ik 

persoonlijk de 5 km onder de 20 minuten wilde 

lopen. Frustrerend genoeg lukt dat niet. Totdat 

vlak voor een wedstrijd Jan ten Kate naar mij 

toekomt en zegt: Je gaat onder de 20 minuten 

lopen. Ik was helemaal perplex. Geen 

voorbereiding, en nu er voor gaan…. Ik had geen 

keuze meer. En zowaar, na 1 jaar ploeteren was 

deze wedstrijd mijn wedstrijd, en ik won! Net 

onder de 20 minuten over de finish. Trost dat ik was!!!  

Naast HAC’63, wat doe je nog meer?  Sinds kort werk ik bij Defensie in Havelte. Als infanterist. Echt 

gaaf! Was best wel een dingetje in het begin. Als een van de weinige dames in het korps…. Ik moest 

mezelf bewijzen. Tijdens een van de looptrainingen heb ik laten zien wie ik was. Geen gezeur, vol er 

voor gaan en voorop blijven lopen. Leuk of niet, blijven lopen. Sinds dien geen gelazer meer. Ik ben 

een teamlid! 

Welke ambitie heb je bij HAC’63? Ik wil graag een marathon lopen. Helaas moet ik eerst even de 

rem er op houden vanwege een blessure aan mijn achilles spier. Langzaam opbouwen en de 

blessure laten genezen. Als ik nu volle bak ga, loop ik risico op langdurig niet kunnen sporten. Dat 

wil ik niet. Een termijn heb ik nog niet. Mijn motto: als ik er klaar voor ben, dan de eerst volgende 

marathon. Het maakt mij in principe niet uit waar deze wordt gehouden. 

Hoe kan HAC’63 je daarbij helpen? Ik heb al enige ervaring. Wat mij helpt is sparren met een 

ervaringsdeskundige binnen de vereniging. Dat doe ik met enige regelmaat. Gelukkig zijn er best 

veel atleten die al één of meerdere marathons hebben gelopen. Het is fijn om ervaringen mee te 

nemen in mijn training. 

Naar wie ben jij nieuwsgierig en wil je een interview van lezen? Laura Prins 
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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 Stenstra,  

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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