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Redactioneel 
 
Start najaars seizoen ….  
 
 
 
Flitsende berichten via de media ….. Veel 
podiumplekken, zelfs een record op de 5 km. 
onder de 15 minuten van Erik Leusink en een 
Nederlands Kampioene Britt Roos op de 
kilometer!!!!!!! 
 
 
 
 
Maar het clubblad start met een dringende 
oproep voor een penningmeester! 
 
 
 
 
Lees en overweeg of jij dit op je kan nemen. 
 
 
 
 
 
Zonder nieuwe penningmeester zullen er andere 
maatregelen getroffen moeten worden, Met de 
bijbehorende financele consequenties. 
 
LOGISCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Veel leesplezier……………………………… 
 
                                                    Manon Vos 

 
 
Kopij voor de uitgave van oktober  graag 
voor 25 september 2016 mailen naar: 
hactueel@hac63.nl 

 
 

 
  

mailto:hactueel@hac63.nl
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Voorwoord 
 

 

Vandaag zou eigenlijk een nieuw bestuurslid het voorwoord moeten schrijven. Onze 

penningmeester Leon van der Lans had tijdens de Algemene Ledenvergadering aangegeven uit het 

bestuur te treden. Omdat er geen opvolger voor hem klaar stond heeft hij het werk nog even 

voortgezet. Hiervoor zijn we Leon zeer dankbaar. 

 

Maar er is nog steeds geen opvolger voor Leon gevonden en daarom is er vandaag ook geen 

voorwoord in het clubblad.  

 

Leon heeft ondertussen aangegeven te willen stoppen per 1 oktober 2016. Om die reden zal er op 

20 september een extra Algemene Ledenvergadering worden georganiseerd. 

Namens het bestuur,  

 

Remco Bos 

Secretaris HAC’63 
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Algemene Ledenvergadering 

HAC'63  

 

20-9-2016 

 

Opening 

 

Penningmeesterschap 

 

Contributieverhoging 

 

Overige bestuursmededelingen 

 

Rondvraag 

 

Sluiting 

 

We starten met de vergadering om 21.00  

Locatie Sportcafe de twee gezusters in het Activum !!! 
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Extra ledenvergadering 
20 september 2016 

Op 20 september as. nodigt het bestuur van HAC’63 haar leden uit voor een extra ledenvergadering met twee 
agendapunten.   
 
Punt 1: Penningmeester. 
Toelichting: 

Op de ledenvergadering van 11 februari 2016 heeft onze penningmeester aangegeven zijn bestuursfunctie te 
beëindigen. Tijdens de ledenvergadering hadden geen leden zich kandidaat gesteld voor het 
penningmeesterschap van onze vereniging.  Daarom heeft de penningmeester zijn taken buiten het bestuur 
voortgezet zodat de club niet direct zonder penningmeester kwam te zitten.  
 
In overleg met het bestuur heeft de penningmeester aangegeven dat hij zijn taken per  
1 oktober as. definitief neerlegt. Dit houdt in dat HAC’63 na 1 oktober geen penningmeester heeft, tenzij een 
lid zich alsnog kandidaat stelt voor het penningmeesterschap. Mocht er geen kandidaat zijn voor het 
penningmeesterschap dan stelt het bestuur voor de financiële administratie (tijdelijk) bij een externe partij 
neer te leggen, totdat een nieuwe penningmeester zich kandidaat stelt.  
 
Dit laatste voorstel wordt tijdens de vergadering toegelicht en zonder kandidaat stelling van een 
penningmeester in stemming gebracht bij haar leden. Dit besluit heeft invloed op punt twee van de 
vergadering. 

 
Punt 2: contributieverhoging 
Toelichting: 

De contributie van HAC’63 is de afgelopen jaren ongewijzigd gebleven, daarentegen zijn de kosten van de 
vereniging in de afgelopen jaren wel gestegen. Daarnaast zal het eventueel uitbesteden van de financiële 
administratie niet voorziene kosten met zich meebrengen. 
Om de vereniging financieel gezond te houden doet het bestuur een voorstel aan haar leden om de contributie 
te verhogen per 1 januari 2017. Dit voorstel wordt tijdens de vergadering toegelicht en in stemming gebracht 
bij haar leden. 
 

De vergadering zal plaats vinden in het sportcafé van Het Activum. De inloop zal starten om 20.45 uur en de 
vergadering begint om 21.00 uur.  
 
Wij vertrouwen op een grote opkomst tijdens de vergadering.   
 
Namens het Bestuur van HAC’63, 
Riëtte Robaard: voorzitter  Jacqueline ten Brummelhuis 
Remco Bos: secretaris   Alida Jansma 
Hermien Koerts: vice voorzitter  Inge Venema 
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MVKT 

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat HAC63 een wervingscampagne is gestart met het werven van 
vrijwilligers. Er is een 1ste belronde  geweest waar we ons vooral gericht hebben op alle leden die 

nog niet geregistreerd zijn als vrijwilliger. Deze ronde heeft zeker een 20 extra vrijwilligers 
opgeleverd die bereid zijn om 1 of meerdere taken te willen gaan doen. Daar  zijn wij als bestuur 

bijzonder blij mee. Vooral de WOC heeft wat mensen bij gekregen en dat is wel erg fijn.  
Toch zijn nog niet alle vacatures vervuld.  

Zo zijn we nog naarstig op zoek naar een Penningmeester en een vrijwilligerscoördinator. Helaas 
zijn die nog niet gevonden door de belronde. 

Mocht je interesse hebben in een van deze functies geef het graag door aan een van het bestuur. 
De gehele belronde is nog niet geheel afgesloten. Dat heeft vooral te maken met het vele tijd die 

daar in gaat zitten voor het bestuur.  
Wij hopen in september  verder te gaan met deze belronde.  

 
het bestuur 
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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting of 
15% spaarkorting over het gehele assortiment 
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Runnersworld en Schoonmaakbedrijf Prent sponsoren talentengroep HAC`63 

 

 
 
Runnersworld Hoogeveen is de komende drie jaar hoofdsponsor van de talentengroep van HAC’63. 

Ook co-sponsor Schoonmaakbedrijf Prent blijft voor drie jaar verbonden aan de groep. De 

talentengroep bestaat al weer zo`n vier jaar en landelijk worden er al mooie resultaten neergezet. 

Om dit ook de komende jaren te kunnen voortzetten heeft nu naast Schoonmaakbedrijf Prent, 

Runnersworld zich als hoofdsponsor gemeld. We hopen zo samen de komende jaren hele mooie 

resultaten neer te gaan zetten.   

 

Op de foto van links naar rechts Lamko Hulzebos en Martin Luteijn (beiden Runnersworld), Bert van 

Achteren en Martin Prent (beiden Schoonmaakbedrijf Prent) en Jan ten Cate(Trainer HAC’63). 
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1e deel verhuizing zit erop 
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Loopjes september & oktober  (www.hardloopkalender.nl) 

 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

Telt mee voor Run2Day PR Competitie 

 

 September  

vrij 2 Boulevardloop  Nieuweroord 4 mijl 

zat 3 Dijkhuizerrun  Ruinerwold 5 – 10 km 

vrij 9 Pesserrun  Pesse 5 km. 

zat 17 De woldenestafette  Echten 44 km. 

Zat 17 Klenckeloop  Oosterhesselen 5 – 10 km. 

 24 clubkampioenschappen Hoogeveen 
 

 
 

Baanwedstrijd Assen Assen 
 

 
 

Baanwedstrijd Ommen Ommen 
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 
  Oktober  

Zon 2 Bikkelloop  Zuidwolde 5 – 10 km 

Zat 8 AH Elzinga Reestrun  Meppel 10 – 21.1 km 

Zat 15 Oldemeijercross  Harderberg 3 – 6- 9 km 

Zat 22 Zwarte dennen cross  Punthorst 5 – 10 km. 

Zon 23 Boszichtrun  Beilen 5 – 10 km + 10 EM 

Zat 29 Avdcross  Dwingeloo 5 – 7.5 – 8 – 15 – 21.1 km. 

 
 

Coopertest Hoogeveen 
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 
 

  

http://www.nieuweroord-web.nl/
http://www.lgr88.nl/
http://www.pesse.com/
http://www.woldenestafette.nl/
http://www.klenckeloop.nl/
http://www.bikkelloop.nl/
http://www.avdesprinter.nl/
http://www.oldemeijercross.nl/
http://www.ag85.nl/zwarte-dennen-cross
http://www.loopgroepbeilen.nl/boszichtrun.html
http://www.avdcross.nl/
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HAC’63 HYPOTHEEKCENTRUM HOOGEVEEN COMPETITIE 

De wedstrijd in de komende maand is:  2 juli:  Goudplevierrun 
 

Heb je nog vragen of opmerkingen over de uitslagen: mail naar judith.baas@home.nl , ook als je ten 
onrechte geen of te weinig punten hebt gekregen. 

Judith 

 
Wedstrijden HAC’63 senioren/masters competitie  
  

Datum 

 

Wedstrijd 

 

afstand 

1 10 januari Jan Weggemans trimloop 10 km 

2 15 maart Coopertest   

3 26 maart Zuudwoldiger Viaductloop 5 mijl 

4 5  april Primera de Haan 4 mijl 

5 15 april Baanwedstrijd   800 meter 

6 15 april Baanwedstrijd   5 km 

7 30 april Crossloop Zuidwolde 5 km 

8 18 mei Erflandenrun Hoogeveen 10 km 

9 1  juni Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

10 2   juli Goudplevierrun Nieuw Balinge 10 km 

11 20 augustus Singelloop Hollandscheveld 5 km 

12 24 augustus Alkeloop Kerkenveld 10 km 

13 2 september Boulevardloop Nieweroord 4 mijl 

14 9 september Pesserrun 5 km 

15 17 september Klenckeloop Oosterhesselen 10 km 

16 24 september Clubkampioenschappen 100m 

17 24 september Clubkampioenschappen 800m of 5000m? 

18 2 oktober Bikkelloop Zuidwolde 10 km 

19 oktober Coopertest  

20 12 november Vioscross Hollandscheveld 7,5 km 

21 november Baancross 4,2 km 

 

Tussenstanden per 1 september 

Heren senioren  Dames senioren 

1. Jeroen Pieter vd. Vliet 409 1.  Ilona Stille 285 

2. Frank Everts 250 2.  Jessica Brand 125 

3. Albert Jan de Haan 205 3.  Ine Strijker   95 

 

Heren masters 1  Dames masters 1 

1. Bert Karssies 245 1.  Heidy Snijders 485 

2. Gerko de Roo 214 2.  Manon Vos 470 

3. Erik Tibben 193 3.  Cathy van Es 150 

 

Heren masters 2 Dames masters 2 

1. Horst van den Berg 470 1.  Anja Bennink 250 

2. Rob vd Graaf 400 2.  Alida Jansma 180 

3. Jan ten Cate 165 3.  Jozina Ernst 125 

 

Heren master 3   

1. Jan Lip 335  

2. Jan Fieten 200 

3. Henk Daling 230 

mailto:judith.baas@home.nl
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Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 

 

 
Datum Wedstrijd Afstand C/D jun Afstand A/B jun 

          

1 10-jan Jan Weggemansloop 2,5 km 5 km 

2 15 Mrt Coopertest ? ? 

3 26 Mrt Viaductenloop Zuidwolde 2,5 mijl t/m 15 jaar vanaf 16 jaar 5 mijl 

4 5 Apr Primera Run niet 4 Mijl 

5 Mei Heerenveen 1000 meter 3000 meter 

6 18 Mei Erflanden Run Hoogeveen 2 km t/m 15 jaar  5 km 

7 Mei Utrecht niet 1500 meter 

8 1 Jun Speeltuinloop in H.Veld 2 km 11 t/m 14 jr vanaf 15 jr 5 km 

9 Jun Baanloop Ommen 1500 meter 1500 meter 

10 Jul Utrecht niet 3000 meter 

11 20 Aug Singelloop Hollandscheveld 2,5 km t/m 14 jr vanaf 15 jr 5 km 

12 24 Aug Alkeloop in Alteveer 2 km 11 t/m 14 jr vanaf 15 jr 5 km  

13 17 Sept 
Klenckeloop 
Oosterhesselen 2 km t/m 12 jr vanaf 13 jr 5 km 

14 Sept Baanwedstrijd Assen ? ? 

15 Sept Baanwedstrijd Ommen ? ? 

14 2 Okt Bikkelloop in Zuidwolde t/m 15 jr 2 km vanaf 16 jr 5 km 

15 Okt Coopertest ? ? 

16 Nov Lemelerbergloop  
1 km t/m 12 jr en 2,5 km 
t/m 15 jr vanaf 16 jr 5 km 

17 12 Nov VIOS Cross in H.Veld 3.5 km t/m 14 jr vanaf 15 jr 3,5 km 

18 Nov Baan Cross 4,2 km 4,2 km 

 

Standen per 1-9-2016 
 

Junioren C/D meisjes  Junioren C/D jongens 

1. Nikita Heuvelman (D) 300 1. Dylan Lucas (D) 350 

2. Maaike Geerling (C) 135 2. Tim van Es (D) 320 

3. Nikita Mager (C)   75 3. Milan Luteijn (C)   95 

4. Kike Velting (D)   50  4. Wouter de Roo   85 

5. Joyce Kats (C)   45 5. Yvo Pol (C)   45 

6. Tamara vd Brink (C)   40   Jesper Mulder (D)     0 

7. Maud Blijlevens (D)   40  Wilbert Knol (D)     0 

Thirza Annema (D)     0  Lars Mulder (D)     0 

Danielle den Boom (D)     0  Marco Baas (C)     0 

Kristy Bouwmeester (D)     0  Joas Bouwknegt (C)     0 

Maud Blijleven (D)     0  Thomas Brouwer (C)     0 

Nina de Haes (D)     0  Roy Buikema (C)     0 

Annabel Kerkhof (D)     0  Julian Castaing (C)     0 

Marielle Lensen (D)     0  Sylvan ten Cate (C)     0 

Myron Leuninge (D)     0  Bart Koster (C)     0 

Joelle Minderhoud (D)     0  Mike Rijgersberg (C)    0 

Alisa Petter (D)     0  Sander Velthuis (C)    0 

Maura Pont (D)     0  Lars Veldman (C)    0 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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Lotus Post (D)     0  Yeabsira Wedzinga (C)    0 

Britt Roos (D)     0 

Linda Schelhaas (D)     0 

Kike Velting (D)     0 

Famke Wuffing Bosma (D)     0 

Roosmarijn Drent (C)     0 

Silke Eppinga (C)     0 

Jiska Fokkema (C)     0 

Rebekka Jonkman (C)     0 

Marieke Kreulen (C)     0 

Ramillea Latulola (C)     0 

Denice Lucas (C)     0 

Iris Mulder (C)     0 

Souleka Ookad (C)     0 

Robin Prent (C)     0 

Elisa van Room (C)     0 

Linda Schelhaas (C)     0 

Ellis Strijker (C)     0 

Milou Timmerman (C)     0 

Samantha Vondeling (C)     0 

Priscilla Zantingh (C)     0 

 

Junioren A/B meisjes  Junioren A/B jongens 

1. Laura Prins 400 1. Jan Bouwknegt (B) 340 

2. Eline Zomer (B) 135 2. Ephrem Been (B) 325 

3. Kirsten Brus (B) 125 3. Job IJtsma (A) 145 

Jolijn Visser (A)      0 4. Hielke Brus (A) 130 

Delinyah Koning(B)      0  Jasper Lubbers (A)     0 

Iris Velting (B)      0  Sven Lovers (A)     0 

Puck de Gier (A)      0      Sander Baas (B)     0 

Berber Hofstee (B)      0     Frank Bekkering (B)     0 

Annemarijn Reinders (B)      0     Cornee Beuving (B)     0 

 Romy Timmerman (B)      0 Niels Bos (B)     0 

 Jolijn Visser (A)      0 Thijmen Kroesbergen (A)     0 

 Manon Wapstra (B)      0 Nathan Minderhoud (B)     0 

 Samantha Zantingh      0 Thomas Mulder (B)     0 

   Stijn Prinsen (B)     0 

   Johannes Wedzinga (B)     0 

    Yannick de Vries (A) 
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Run2Day PR competitie 2016   - tussenstand 

 
Pupillen Mini, C & B 

 

9
-1

-

2
0

1
6

 

  

T
o
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a

l 

Ruben Eefting 1+2   3 

Rosalie Kohl 1+2   3 

Lisanne Venema 1+2   3 

Evon Everts 1+2   3 

Joël van der Meulen 2+0   2 

Leonie Kuik 1+1   2 

Lennart van der 

Kraan 

1+1   2 

Lorens Reumer 2+0   2 

Jorrit Hogenkamp 2+0   2 

Simon Bussemaker 2+0   2 

Meike Boer 2+0   2 

Isa Scholing 2+0   2 

 

Pupillen A 
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Milou Karssies 1+2   3 

Denise Buning 1+2   3 

Julian Hogenkamp 1+2   3 

Keledi Groen 2+0   2 

Lieke Geerling 1+1   2 

Jan Henk Kerssies 2+0   2 

Damian Helder 1+0   1 

C/D junioren 

 

9
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T
o

ta
a

l 

Nina de Haes 1+2   3 

Britt Roos   0+2 0+1 3 

Maud Blijleven 1+1   2 

Marco Baas 1+1   2 

Tim van Es  2+0  2 

Kike Velting  2+0  2 

Lars Veldman 1+0   1 

Maaike 

Geerling 

1+0   1 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfq4GM9NTKAhXBcQ8KHZyVCnoQjRwIBw&url=http://www.run2day.nl/&psig=AFQjCNEdhB3mjfL0nnIcWv8NHPGmeLPF7A&ust=1454359114694263
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01-sep Have, Ellen ten 23  19-sep Hooijer, Peter 50 
01-sep Jonge, Jan de 47  19-sep Bloemberg, Rina 64 
04-sep Vliet, Jeroen- Pieter van der 30  20-sep Jonkman, Rebekka 15 
04-sep Brus, Hielke 19  20-sep Standaart, Gijs 8 
05-sep Lubbers, Astrid 48  21-sep Martens, Harm Jan 36 
05-sep Rutgers, Peter 37  21-sep Kats, Joyce 14 
06-sep Booij, Geralda 43  22-sep Kamman-Verschoor, Henny 75 
06-sep Zomer-Senvage, Mariella 48  23-sep Bouwknegt, Jan 16 
07-sep Koekoek, Arjo 24  23-sep Jonkman, Wim 36 
07-sep Dekker, Steve 31  23-sep Sikken, Harm 59 
09-sep Scott, Gerick 8  27-sep Hulzebos, Will-Inge 45 
09-sep Geerling, Hetty 47  27-sep Blecourt, Klaas-Jan de 55 
09-sep Gaikema-Stokker, Lia 62  27-sep Lovers, Femmieke 54 
11-sep Groot, Ton 59  28-sep Haan, Albert-Jan de 36 
11-sep Pol, Ronald 48  28-sep Holten, Richard van 31 
13-sep Kohl, Rosalie 9  28-sep Koekoek, Mariska 50 
13-sep Haan, Steven de 50  29-sep Nanninga, Joran 10 
16-sep Bouwknegt, Erik 48  30-sep Vos, Pim de 9 
17-sep Brunsting, Allard 46  30-sep Berg, Floortje van den 8 
       

Jarig in  oktober 
       

Dag Naam Leeftijd  Dag Naam Leeftijd 

01-okt Mol, Iris 22  19-okt Tjeerdsma, Jan 57 
02-okt Baas-van Vlist, Judith 47  21-okt Knol, Wilbert 13 
02-okt Bos, Monique 49  21-okt Wolf, Miranda 50 
04-okt Leuninge, Myron 12  23-okt Kranghand, Wessel 50 
04-okt Mehorst, Mike  7  25-okt Wapstra, Manon 17 
06-okt Kleine- ten Buur, Marga 45  25-okt Berg, Horst van den 53 
10-okt Groen, Keledi 10  27-okt Everts, Henk 73 
11-okt Reinders, Marga 48  27-okt Steen, Menno 11 
12-okt Kok-van Hof, Manuela 43  28-okt Beugelink, Annet 55 
17-okt Buning, Denise 11  30-okt Nijstad, Roel 50 
18-okt Comello, Ria 50  31-okt Kelly, Pauline 13 

       
 

Aanmeldingen per 1-9-2016 Afmeldingen (worden 1x per  
 kwartaal gepubliceerd)  

Matthijs Mulder Jan Hein van der Bruggen  

Dylán Knol Laura Nijsingh  

 Akkie Greydanus  

 Peter Mulder  

 Jannes Scholing  

 Rosa Matena  

 Lars Veldman  

 Wietse Hut  

   

Ben je verhuisd of heb je een ander emailadres? Geeft het door op ledenadministratie@hac63.nl. Zo 

blijf je met de juiste gegevens ingeschreven bij de AtletiekUnie en ontvang je de Hactueel. 

Groet Marith Guichelaar 

Jarig in  september 
       

Dag Naam Leeftijd  Dag Naam Leeftijd 

Leden Mutaties  
 Aan   

mailto:ledenadministratie@hac63.nl
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Voor ons zijn ze kampioen! 

Welkom terug na de zomerstop. Het was(is) zomer maar 

het weer zat niet zo heel erg mee. Gelukkig was dat niet 

zo erg want nu hebben we onze toppers mooi kunnen 

aanmoedigen tijdens de Olympische Spelen. Toevallig 

weet ik dat Rio een fantastische stad is, dus de Spelen 

konden op voorhand al niet mislukken (de media deden 

vaak anders doen denken). De Spelen werden sportief 

gezien gedomineerd door een aantal absolute topatleten. 

Zo was Usain Bolt toch wel weer de held van het 

atletiektoernooi met zijn 3e gouden serie op de 100m, 

200m en 4x100m (ik mag toch hopen dat die ene hem 

niet wordt afgepakt omdat een teamgenoot alsnog op 

doping wordt gepakt). Ik zeg bewust held van het 

atletiektoernooi want ook Michael Phelps heeft zijn 

macht weer getoond in het zwembad. Wat een HELD. 23 

gouden Olympische medailles, onvoorstelbaar! Vooral 

wanneer je bedenkt dat de meeste zwemmers de 

Olympische Spelen nooit bereiken (ik bijvoorbeeld, ik heb 

ooit een (slechte) poging gewaagd). De andere zwemheld 

is natuurlijk de Singaporees Joseph Schooling, die als klein 

jongetje grote fan was van Phelps en die zijn held gewoon 

heeft verslagen op de 100m vlinderslag, het favoriete 

onderdeel van de heer Phelps him self.  

Nationaal gezien vielen de sportieve prestaties (bij de 

‘grote’ sporten) toch wat tegen. Ik hoorde al dat ze gaan 

‘analyseren’ hoe dat kan. Alsof de rest van de wereld niet 

traint om te winnen... Ik heb namelijk wel genoten van 

alles wat ik heb gezien. ’s Avonds op de bank voor de buis 

en overdag achter de pc, (de NOS had een prachtige 

functie, een mini schermpje onderin beeld zodat je 

‘stiekem’ kon mee kijken tijdens werktijd). En natuurlijk ’s 

nachts. Ik had de wekker per ongeluk te vroeg gezet voor 

Dafne haar finale 200m dus heb ik ook het verspringen 

voor dames live gezien en de meer interessante halve 

finale van de 200 meter van Martina. Vol trots lieten deze 

beide sporters mij weer slapen; een finale plaats en 

zilveren plak! Puike prestatie. Verder wisselden hoogte 

punten zich af met diepte punten, zeg turnen: up down 

up down up. Sanne Wevers (goud), Epke Zonderland 

(gevallen), dames team (deelname aan de finale voor het 

eerst in de historie), Yuri van Gelder (geen commentaar), 

Bart Deurloo (eerste Nederlander in meerkamp finale).  

 
Alieke’s 

column 

Epke Zonderland (gevallen), dames team (deelname aan 

de finale voor het eerst in de historie), Yuri van Gelder 

(geen commentaar), Bart Deurloo (eerste Nederlander in 

meerkamp finale).  

De teamsporten, de heren heb ik wel een beetje gemist 

(beachvolleybal was goed). Maar wat hebben ‘onze’ 

dames Nederland goed op de kaart gezet; de hockeysters 

was niks nieuws, die hebben het eigenlijk zelf nog weer 

laten liggen. Maar die handbalsters en die volleybalsters, 

wat een teamspirit, wilskracht, veerkracht, 

doorzettingsvermogen hebben die ons laten zien. Ze 

waren beide met een dosis zelfvertrouwen afgereisd naar 

Brazilië en beiden hebben ze dat weten om te zetten naar 

fantastische wedstrijden. Die handbalsters groeiden met 

elke wedstrijd, heel even heb ik gedacht dat ze kampioen 

zouden worden, maar toen was daar Frankrijk weer in de 

halve finale… Ook Noorwegen was een maatje te groot. 

Maar ze hebben Nederland en de wereld verbaasd met 

hun spel! Toen de volleybalsters weer tegen China 

moesten (halve finale) toen was ik al een beetje huiverig. 

Dat bleek terecht. Ook de VS bleken voor de tweede keer 

dit toernooi te sterk maar who cares?! We blijven trots. 

(En stiekem extra trots op ‘onze’ Hoogeveense Laura 

Dijkema?) 

Dan verder met het up en down. Zwemmen: baan vs. 

Open water = niks vs. 2x goud. Zeilen vs. Judo = vrij veel 

vs. 1x brons (was op meer gerekend). Fietsen heren, door 

pech net niks. Bij de vrouwen goud maar laten we 

Annemiek van Vleuten niet vergeten met haar enorme 

crash. Dan de tijdrit, Dumoulin zou een zekerheidje zijn, 

het werd zilver. Anna van der Breggen haalde keurig 

brons, maar wel mede omdat Ellen van Dijk zichzelf had 

uitgeschakeld. Op de baan ging het aardig (verrassende 

winnares).  BMX ging goed. Bij de paarden en het 

handboogschieten was het weer niet zo veel, bij golf en 

schermen waren de medaille kansen ook eerder voorbij 

dan was voorspeld. Stiekem baalde ik van alle missers, 

maar door te relativeren en te denken: ‘ze staan er toch 

maar even’, was ik snel weer trots op ze. Noem een 

Kromowidjojo, iedereen verwachtte van alles: ‘dat doet 

ze wel weer even’. Ze gaat met niks naar huis. Haar 

voornaamste concurrenten gaan ook met niks terug. Voor 

Kromowidjojo het scheelde verdorie maar 12 

honderdste!! Als ik vroeger een seconde achter lag op de 

nummer 1 vond ik nog dat ik dichtbij was. Dus die 12 

honderdste krijgt ze van mij, voor mij is ze kampioen!  

 

Iemand die ook noemenswaardig is, is Jessica Blaszka. Die 

kreeg nul hele euro’s van het NOC om zich voor te 
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Nieuwe officiële indoor Clubrecords: 

Record VERBETERD 

 

Naam: Categorie Onderdeel Prestatie Wedstrijd Datum 

Puck de Gier Meisjes Junior A 800 meter 2.17.42 Try out Games 

Apeldoorn 

20-12-2015 

Julian Hogenkamp Jongens Pupil A 600 meter 2.10.73 Indoor Stadskanaal 9-1-2016 

Rosalie Kohl Meisjes Pupil B 600 meter 2.26.06 Indoor Stadskanaal 9-1-2016 

Meike Boer Meisjes Pupil C 600 meter 2.23.87 Indoor Stadskanaal 9-1-2016 

Rosalie Kohl Meisjes Pupil B 40 meter  7.05 Indoor Stadskanaal 9-1-2016 

Evon Everts Meisjes Pupil C Hoogspringen 0.80 Indoor Stadskanaal 9-1-2016 

Britt Roos  Meisjes Junior D 1000 meter 3.15.44 Nationale CD 

Apeldoorn 

23-1-2016 

Britt Roos  Meisjes Junior D 600 meter 1.45.01 Nationale CD 

Apeldoorn 

23-1-2016 

Erik Leusink Mannen 

Senioren 

800 meter 1.59.27 AV PEC Indoor 

Apeldoorn 

30-1-2016 

Rob van de Graaf Mannen Masters 

50 

1500 meter 4.49.47 AV PEC Indoor 

Apeldoorn 

30-1-2016 

Rob van de Graaf Mannen Masters 

50 

800 meter 2.26.41 Indoorwedstrijd 

Apeldoorn 

6-2-2016 

Britt Roos  Meisjes Junior D 1000 meter 3.06.35 Indoorwedstrijd 
Apeldoorn 

6-2-2016 

Rob van de Graaf Mannen Masters 
50 

800 meter 2.25.43 NK Masters 
Apeldoorn 

14-2-2016 

Rob van de Graaf Mannen Masters 
50 

3000 meter 10.15.14 NK Masters 
Apeldoorn 

14-2-2016 

Puck de Gier Meisjes Junior A 800 meter 2.17.25 NK Junioren 
Apeldoorn 

21-2-2016 

Iemand die ook noemenswaardig is, is Jessica Blaszka. Die 

kreeg nul hele euro’s van het NOC om zich voor te 

bereiden nadat ze zich had geplaatst. Ze heeft alles op 

alles gezet om daar goed getraind aan de start te staan, 

vervolgens verliest ze haar partij met 7-0 (ik had nog 

nooit worstelen gezien, maar 7-0 is heel dik). Daar sta je 

dan met je goede gedrag, 4 jaar lang alles gegeven, na 3 

minuten ben je klaar. Dik verloren…  

 

 

 

 

 

Als ik er zo over na denk dan kan ik nog wel veel sporters 

bedenken die het ook verdienen om even benoemd te 

worden. Sommigen omdat de prestatie boven 

verwachting was, anderen omdat die prestatie juist 

ondermaats was (voor ze ver dat kan), weer anderen niet 

zozeer om de prestatie maar om het verhaal van hoe ze 

daar zijn gekomen. Maar zeg nou eerlijk, eigenlijk zijn we 

toch trots op ze allemaal? En is het toch net als het liedje: 

“Voor ons zijn ze kampioen, voor ons zijn ze kampioen!”  
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Nieuw record  

Naam: Categorie Onderdeel Prestatie Wedstrijd Datum 

Rob van de Graaf Mannen Masters 
50 

800 meter 2.33.85 Try out Games 
Apeldoorn 

20-12-2015 

Rob van de Graaf Mannen Masters 
50 

1500 meter 5.00.89 Try out Games 
Apeldoorn 

20-12-2015 

Maaike Geerling Meisjes Junior C 50 meter 
horden 

9.74 Indoor Stadskanaal 9-1-2016 

Rob van de Graaf Mannen Masters 

50 

3000 meter 10.16.12 Indoorwedstrijd 

Apeldoorn 

6-2-2016 

 

Evenaring record 

Naam: Categorie Onderdeel Prestatie Wedstrijd Datum 

Rosalie Kohl Meisjes Pupil B Hoogspring-

en 

1.05 Indoor Stadskanaal 9-1-2016 

 

Records uit de boeken 

Naam: Categorie Onderdeel Prestatie Wedstrijd Datum 

Puck de Gier Meisjes Junior A 800 meter 2.27.78 NK junioren 
Apeldoorn 

28-2-2015 

Leon Casse Jongens Pupil A 600 meter 2.11.4 Indoor Stadskanaal 11-11-2007 

Roosmarijn 

Drent 

Meisjes Pupil B 600 meter 2.51.6 Indoor Stadskanaal 14-11-2009 

Dominiek 

Hulzebos 

Meisjes Pupil C 600 meter 2.50.82 Indoor Groningen 28-1-2006 

Rasmillea 

Latulola  

Meisjes Pupil B 40 meter  7.26 Indoor Emmeloord 15-1-2011 

Linda Schelhaas Meisjes Pupil C Hoogspringen 0.75 Indoor Emmeloord 27-10-2012 

Rosalie Kohl Meisjes Pupil C Hoogspringen 0.75 Indoor Heerenveen 21-3-2015 

Anneke 
Tichelaar 

Meisjes Junior D 1000 meter 3.45.17 Noord. Kamp. 
Zuidbroek 

22-1-2000 

Esther Slobben Meisjes Junior D 600 meter 2.14.3 Indoor Stadskanaal 12-11-2004 

Ivo Lustenhower Mannen 

Senioren 

800 meter 2.04.12 Open NNK 

Zuidbroek 

23-1-2000 

Rob van de Graaf Mannen Masters 

50 

1500 meter 5.00.89 Try out Games 

Apeldoorn 

20-12-2015 

Rob van de Graaf Mannen Masters 

50 

800 meter 2.33.85 Try out Games 

Apeldoorn 

20-12-2015 

Britt Roos  Meisjes Junior D 1000 meter 3.15.44 Nationale CD 
Apeldoorn 

23-1-2016 

Rob van de Graaf Mannen Masters 
50 

800 meter 2.26.41 Indoorwedstrijd 
Apeldoorn 

6-2-2016 

Rob van de Graaf Mannen Masters 
50 

3000 meter 10.16.12 Indoorwedstrijd 
Apeldoorn 

6-2-2016 

Puck de Gier Meisjes Junior A 800 meter 2.17.42 Try out Games 
Apeldoorn 

20-12-2015 

 

Heb je indoor een clubrecord verbroken wat nog niet in dit overzicht staat?  

Geef het door aan Hinko van den Hof (hinko_vdhof@hotmail.com) 

  

mailto:hinko_vdhof@hotmail.com
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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. 

 
 

 
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). 

 

  

mailto:hactueel@hac63.nl
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Te Koop: 

 
1 Hemd maat 40 

1 Tight maat M 

 
1 Trainingspak maat XS 

 

Fam. Beuving 0528371040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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9 juli 2016 (Cathy van Es-Bode) 

HAC’63 atlete Jacelyn Gruppen wint de Dorpsloop in Lutte 
 

Lutte – Zo’n 400 deelnemers wisten de 33e Dorpsloop in Lutte te vinden. De Dorpsloop wordt 
gehouden tijdens de Hellehondsdagen zodat iedereen kan genieten van sport en vertier. Alle 

afstanden scoorden goed met het aantal deelnemers, met een duidelijke uitschieter op de  

5 kilometer. 
 

In het deelnemersveld van de 5 kilometer was atlete Jacelyn Gruppen aanwezig om te strijden voor  
de overwinning. De weersomstandigheden waren niet ideaal doordat het benauwd was. Het 

parcours bestond uit bospaden en grindpaden. Het parcours werd 2x afgelegd en het was een 
uitdaging om het tempo hoog te houden. 

Jacelyn pakte vanaf de 1e kilometer de koppositie bij de dames en staat deze niet meer af. Met een 
tijd van 17:25 finisht ze als 1e dame en dit is tevens een persoonlijk record tijdens een wegwedstrijd. 

 
De HAC’63 atleet Harm-Jan Martens had er voor gekozen om 4 rondes te lopen en moest strijden 

om een podiumplaats te veroveren. Harm-Jan had zijn wedstrijd goed opgebouwd en kon hierdoor 
een sterke eindsprint inzetten. Op de laatste meters pakte hij dan ook de 3e plaats in een tijd van 

34:06. 
 
 

 
 

 

18 juli 2016 (Remco Bos) 

 

Clubrecords HAC’63 sneuvelen in Utrecht 
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Afgelopen vrijdag waren tijdens de Trackmeetings in Utrecht weer twee clubrecords verbroken 
door atleten van HAC’63. Met de vakantie voor de deur is dit één van de laatste wedstrijden voor de 

vakantie.  

Als eerste mocht Gert-Jan Stevens was naar Utrecht afgereisd om zijn persoonlijk record op de 

1500 meter aan te scherpen , maar liever nog zou hij het all-time clubrecord van Geert Hooge te 
verbreken. Zijn doelstelling was om onder de vier minuten te lopen. Stevens startte goed en had de 

eerste ronde een voorsprong op zijn schema. Ook na de tweede ronde lag hij nog op koers, maar in 
de derde ronde was het tempo wat gezakt en daarom moest de atleet uit Noordscheschut de laatste 

ronde nog even alles geven om zijn doel te bereiken. Even leek het mis te gaan toen op de laatste 
200 meter er twee mannen langszij kwamen waardoor Gert-Jan even zat opgesloten, maar op 150 

meter van de finish was er toch weer wat ruimte ontstaan en kon hij alsnog vol aanzetten. Helaas 

lukte het Stevens net niet om onder de vier minuten te duiken, wel kan hij zichzelf met een tijd 
4:00.09 de snelste HAC’er ooit op de 1500 meter noemen.  

Met een sterk deelnemersveld op de 3000 meter lagen er goede kansen voor Erik Leusink om net 
als Gert-Jan beslag te leggen op het all-time clubrecord. Hiervoor moest de Punthorster finishen in 

een tijd van 8:53,6. Bij de start was Erik meteen goed weg en lag de eerste kilometer goed op 
schema. Halverwege zakte het tempo van de atleet die voor Erik liep iets in en was Erik 

genoodzaakt hem in te halen. Dit kwam hem wel goed uit want hierdoor kon hij mooi naar de twee 
koplopers toe lopen. Erik schoof door naar de tweede positie toen er voor hem iemand moest 

afhaken. Ondertussen lag Erik zover voor op zijn schema dat hij met een langzame laatste ronde 
sowieso een PR zou lopen. Uiteindelijk wist Leusink met nog 350 meter te gaan ook de koppositie 

over te nemen. De atleet uit de wedstrijdgroep van HAC’63 vloog vervolgens in een tijd van 8:31.99 
over de finish en verpulverde daarmee het clubrecord welke nog voor de geboorte van Erik was 

gelopen.  

Dave Hulzebos en Job IJtsma mochten de serie na Erik aan de bak op de 3000 meter. Zij hadden 
dus eerder al Gert-Jan en Erik mooie tijden zien neerzetten en ook zij hoopte dit te kunnen 

presteren. Dave wist met een tijd van 9:47.96 onder de tien minuten te blijven. Ook Job wist onder 
de tien minutengrens te blijven. De atleet uit de talentengroep van HAC’63 wist met een tijd van 

9:50.13 zelfs het clubrecord voor jongens junioren B met bijna een volle minuut aan te scherpen.  

  

 

28 augustus 2016 (Remco Bos) 

Atleten HAC’63 actief op officieus NK  

Amsterdam/Hoogeveen – Dit weekend werd in Amsterdam voor de negenenveertigste keer de 

Nationale C-Spelen georganiseerd, deze wedstrijd staat bekend als het officieuze NK voor junioren 

C. Om mee te kunnen doen aan deze wedstrijd moet je jezelf eerst zien te plaatsen. En een drietal 

atleten van HAC’63 was dit gelukt. Namelijk Maaike Geerling op de onderdelen hoogspringen en 

300 meter horden, Iris Mulder op de onderdelen 80 meter sprint en verspringen en Robin Prent 

mocht de clubkleuren vertegenwoordigen op de 800 meter.  

Het was Iris Mulder die het spits mocht afbijten met het onderdeel verspringen. Zij had zich 

geplaatst voor dit onderdeel met een sprong van 4,45 meter. Tijdens de wedstrijd lukte het de 

Hoogeveense niet echt om in de buurt te komen van deze afstand. Haar laatste sprong van 4,33 

meter was haar beste afstand. Aansluitend kon Iris meteen door naar de series van de 80 meter 

sprint. In een sterk bezet veld wist Iris zich te kwalificeren voor de halve finales in een tijd van 

11.09.  Helaas kon ze zich in deze halve finale niet kwalificeren voor de eindstrijd, maar op haar 

prestaties kan ze met een goed gevoel terugkijken.  
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Iris Velting: verspringen  

Maaike Geerling stond vervolgens klaar aan de start van de 300 meter horden. Het is lang geleden 

dat HAC’63 een horden specialist had en met Maaike is er weer een enthousiaste hordeloopster in 

de vereniging opgestaan. In de serie lukte het Maaike net niet om haar persoonlijk record aan te 

scherpen, maar haar tijd van 

53,97 is een mooi resultaat 

zo vlak na de vakantie en dat 

beloofd wat voor de rest van 

het seizoen. Amper 

bijgekomen van het 

hordenlopen kon Maaike 

direct door naar het 

hoogspringen. De Zuidwol-

diger atlete sprong tot de 

1,46 meter prima en kreeg 

de kans om het clubrecord 

te verbeteren op 1,51 meter. 

Ze leek deze hoogte ook te 

halen maar jammer genoeg 

tikte ze de lat net nog even 

met haar voet aan, 

waardoor deze alsnog viel. 

  

           Maaike Geerling 
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De laatste deelnemer namens HAC’63 was Robin Prent. De atleet uit de talentengroep van HAC’63, 

getraind door Jan ten Cate, had zich geplaatst voor de 800 meter met een tijd van 2:32.11. Maar in 

aanloop op deze wedstrijd kreeg ze last van haar knie. Daardoor kon de uit Ruinen afkomstige 

loopster waarschijnlijk niet helemaal voluit haar 800 meter lopen en finishte ze in een tijd van 

2:46,26.  

 
 

28 augustus 2016 (Remco Bos) 

Nieuwe clubrecords gelopen in Assen 

In aanloop naar de Nationale D-spelen, het officieuze NK voor junioren D, deed Britt Roos mee aan 

een door AAC’61 georganiseerde wedstrijd. De Ruiner atlete won in Assen de 800 meter met een 

nieuw clubrecord van 2:27,18. De juniore D was hiermee niet alleen de snelste in haar categorie 

maar ook de oudere lopers liet ze achter haar. Ze lijkt hiermee klaar te zijn voor de strijd volgende 

week in Amsterdam met haar grote concurrente Laura van Langen.  

Ook Jan Bouwknegt was in Assen aanwezig. Hij liep de 5000 meter. Helaas voor Jan was de 5000 

meter een beetje onderbezet.  Waardoor hij geen concurrentie had waaraan hij zich kon optrekken. 

Hij liep zijn race solo uit en finishte als eerste overall. Ondanks het gebrek aan tegenstand finishte 

Jan met een eindtijd van 17:34,89 toch in een nieuw clubrecord.   

 

Prestaties HAC’63 atleten 

De afgelopen dagen werd er flink wat hardgelopen in de omgeving van Hoogeveen. En de hitte 

deerde de atleten van HAC 63 niet om goed prestaties neer de zetten in alle evenementen op vrijwel 

alle afstanden. 

Als eerste was er op afgelopen woensdag de Alkeloop, die door Alteveer en Kerkeveld loopt en 

door de buurtverenigingen daar wordt georganiseerd. Bovenaan in het programma stonden de 

kinderafstanden, een 1 en een 2 kilometer. Hier werd getoond dat er tussen de leden van HAC 

genoeg jong talent aanwezig is, met een 3e plaats voor Milou Carssies bij de meisjes op de 1 

kilometer, en een 4e plaats voor Dylan Lucas op de dubbele afstand. Daarna was het aan de 

volwassen om hun conditie te laten zien, en dat gebeurde met een overwinning met maar een paar 

seconde voorsprong bij de vrouwen op de 5 kilometer door Ilona Stille. Ook Laura Prins en Denise 

Lucas liepen vooraan mee, met als resultaat respectievelijk een 4e en 6e plaats. Die plekken werden 

herhaald op de 10 kilometer bij de vrouwen door Heidy Sneijders en Manon Vos. Bij de mannen 

werden de plekken 2 tot en met 5 allemaal bezet door HAC leden, namelijk Harm Jan Martens, Job 

IJtsma, Frank Everts en Dave Hulzebos. Ook de plekken 7, 8, 9 en 10 waren voor HAC, met Jerome 

Corba, Jan-Bart Kip, Sander Kikkert en Horst van den Berg. Deze dominantie werd op de 10 

kilometer voortgezet, met het volledige podium van de mannen senioren voor HAC leden Bastian 

Zandbergen, Albert Jan de Haan en Jeroen Pieter van den Vliet. Verder was er ook podium voor 

Bert Karssies bij de heren 40+ op deze afstand, en plekken 1 en 2 voor Rob van den Graaf en Johan 

Hulzebos bij de heren 50+. 

De donderdag na de Alkeloop stond er alweer een evenement op het programma, namelijk de 

Wiekloop in de Wijk. Hier was HAC iets minder, maar toch nog steeds erg sterk aanwezig. Dylan 

Lucas zette de goede lijn voort, en liep naar een 1e plek op de pretloop voor jongeren. Op de 5 

kilometer werd er een 2e plek gepakt door Jorick Nijenhuis bij de senioren, een 3e plek voor Kasper 

Wulff bij de heren 40+ en bij de heren 50+ werden de bovenste 2 treden van het podium bezet door 

Rob van den Graaf en Horst van den Berg. Bij de vrouwen was er op de 5 kilometer alweer een 
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overwinning voor HAC, dit keer door Anouk Lindenholz. Ilona Stille pakte haar 2e podiumplek in 

evenzoveel dagen, en was de runner-up. Ook Heidy Snijders en Cathy van Es pakte respectievelijk 

een 1e en 2e plek op de 5 kilometer in de leeftijdscategorie 45+. De officiële Wiekloop ging daarna 

van start, en was 10 kilometer lang. In een sterk veld liep Erik Lindenholz hier naar een 2e plek, en 

werden Lamco en Johan Hulzebos allebei 1e, in de 40+ en 50+ klasse. 

 

Vrijdag werd er in Schoonebeek gelopen. Hier in de Zandstrooisterloop was de eerste overwinning 

voor HAC door Maarten van Dijk, die het goud pakte op de 5 kilometer. Job IJtsma eindigde net 

naast het podium op een 4e plek. 

 

Zaterdag was de laatste loop in de serie van 4 deze week, en dat was de Oranjeloop in 

Nieuwleusen. Ilona Stille bekroonde hier haar serie podiumplaatsen met een 3e plaats op de 5 

kilometer, en iets later pakte Erik Leusink de laatste overwinning voor HAC deze week, toen hij met 

ruime voorsprong de 10 kilometer won. 

 

  

Erik Leusink eerste atleet HAC’63 onder de magische vijftien minuten  

Utrecht/Hoogeveen – Afgelopen vrijdag heeft HAC’63 atleet Erik Leusink tijdens de trackmeeting in 

Utrecht onder vijftien minuten gelopen op de 5 kilometer. De uit Punthorst afkomstige atleet liep al 

een tijdje met het doel om onder de vijftien minuten te duiken en zat daar een aantal keren dichtbij. 

Maar nu heeft hij het toch echt voor elkaar gekregen en is daarmee de eerste atleet van HAC’63 die 

dit voor elkaar heeft gekregen.  

 In 1984 liep Geert Hooge 15.07 op de 5000 meter. Jarenlang gold dit als een doel voor een aantal 

lopers van HAC’63, maar er was nooit iemand die deze tijd uit de boeken wist te lopen. Totdat Erik 

eerder dit jaar onder de 15.07 wist te duiken. Het volgende doel was toen ook al bekend en dat was 

onder de 15.00 zien te finishen. Een aantal keren leek het te lukken maar dan bleef Erik er net 

boven. 

Aangezien de weersomstandigheden dit keer perfect waren, zat het er nu wel in dat het eindelijk 

een keer moest gaan lukken. De eerste ronde leek het er even op dat het tempo wat te laag zou 

liggen, maar dit werd in de loop van de eerste kilometer weer goed gemaakt. Zijn coach, Gerrit 

Voortman, zag vervolgens dat het tempo weer wat omlaag ging. En dat was eigenlijk het beeld van 

de hele wedstrijd. Snelle rondes werden afgelost met langzame rondes. Halverwege de race leek 

daarom het doel wederom niet haalbaar. Maar Erik was niet de enige atleet die met het doel 

rondliep om onder de 15.00 te lopen. Daardoor ontstond er in de laatste kilometer nog een mooie 

strijd tussen Erik en Bram Anderiessen van Atletiek Klub Uithoorn. De twee atleten zorgden met zijn 

tweeën ervoor dat het tempo dusdanig hoog kwam te liggen dat zowel Bram als Erik onder de 15.00 

zijn geëindigd. De strijd om de eerste plaats viel echter wel in het voordeel van Bram uit, maar dat 

maakte Erik niet veel uit. Zijn persoonlijke doelstelling is namelijk behaald.  

Leusink heeft al met al drie jaar naar dit doel toegewerkt. En op de vraag wat zijn volgende 

doelstelling is moet hij nog even goed nadenken. ‘’ Ik heb daar nooit zo goed over nagedacht 

eigenlijk. Dit was gewoon altijd het doel. We moeten maar eens even zien waar het schip gaat 

stranden,’’ aldus Leusink. 
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Naast Erik was er nog een atleet van HAC’63 aanwezig in Utrecht. Jan Bouwknegt uit het talenteam 

van HAC’63 liep de 1000 meter voor junioren B. Ook hij verbeterde het clubrecord door het zes jaar 

oude record van Arjo Koekoek te verbeteren. Deze staat nu op 2:43.05.   

 

             ~ 
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HAC’63 atleten lopen volop in de prijzen tijdens Dijkhuizenrun 
 

Ruinerwold – Zaterdag 3 september is de 28e Dijkhuizenrun in de boeken gegaan met een record 

aantal deelnemers. Ruim 300 lopers stonden aan de start bij de verschillende, 1 , 2, 5 en 10 
kilometer. 

 
De jeugdige HAC’63 atleten, Dylan 

Lucas en Tim van Es,  liepen de 
afstand van 2 kilometer. Dylan kon 

goed meekomen maar ondanks zijn 
versnelling in de laatste meters miste 

hij net het podium en 
Tim van Es eindigde in de top 10. 

 
De 5 en 10 kilometer startte beide om 

18:30 uur en dit parcours bestaat uit 
één en twee rondes van 5 kilometer. 

Vanuit het centrum voert het parcours 
naar het buitengebied over verharde, 

onverharde wegen en schelpenpaden. 
De senior atlete van HAC’63, Eline 

Glas, liep haar 2e 5kilometer wedstrijd 
na de zomervakantie. Eline liep haar 5 

kilometer vol overmacht en won met 
haar tijd van 18:35. In dezelfde 

categorie werd  
Ilona Stille 2e dame senior in 21:35 en 

Robin Prent miste net het podium met 
haar tijd van 21:44. Bij de dames 

masters liepen de HAC’63 atleten 

Heidy Snijders en Cathy van Es-Bode 
voorin het deelnemersveld in deze 

categorie. Milou Lendfers uit 
Zuidwolde moesten de beide atleten 

laten gaan. Na 3 kilometer kon Cathy 
een lichte versnelling inzetten en Heidy 

kon net niet meekomen doordat ze 2 
wedstrijden in 2 dagen liep. Milou werd 

bij de dames masters 1e in 21:26, 
Cathy 2e in 22:25 en Heidy pakte toch 

een mooie 3e plaats in 22:57. 
 

Alwin Heijting (foto Jan Wouter) 
 

Bij de mannen senior was het volledige podium voor HAC’63. Met een ruime voorsprong ging de 
overwinning naar Alwin Heijting in 15:56, de 2e plaats naar Dave Hulzebos in 17:43 en Jorick 

Nijenhuis was blij met zijn 3e plaats in 17:53.  
Kasper Wulff en Horst van den Berg maakten het spannend in hun categorie masters. Kasper liep 

goed voorin en mocht met zijn tijd 18:32 op het hoogste schavot staan. Horst van den Berg moest 
genoegen nemen met een 4e plaats in 19:18. 

 
Ook bij de 10 kilometer werden er podiumplaatsen behaald door HAC’63 atleten. Atlete Ine Strijker 

liep in een tijd van 40:44 naar een 2e plaats overall en in haar categorie dames senior. Albert-Jan de 
Haan finishte als3e bij de mannen senioren in 37:33. In de categorie masters 50+ werd Rob van de 

Graaf 2e in 37:48 en werd Johan Hulzebos 3e in 38:46. 
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Dalfsen – Zaterdag 3 september was de Plinq Loopfestijn Dalfsen een mooi succes voor HAC’63 
atleet Lamko Hulzebos. 

Lamko die in training is voor de marathon in Amsterdam liep een sterke halve marathon  
(21,1 kilometer) in Dalfsen. Lamko: ”Het was een zwaar maar mooi rondje”. 

In een tijd van 1:16:44 werd Lamko 2e in zijn categorie M40+ en 5e overall. 
 

 
 

 
Lamko Hulzebos (foto Johan Bokma) 
 
 

 
 

 

HAC’63-atleet Britt Roos Nederlands Kampioen 1000 meter  
 

Amsterdam/Hoogeveen – HAC’63 atlete Britt Roos is Nederlands Kampioen geworden op de 1000 

meter voor junioren D. Dit deed ze in een spannende race tijdens de Nationale D-spelen die gelden 

als officieus nationaal kampioenschap.  

Om mee te kunnen doen aan de nationale D-spelen moet je een door de organisatie bepaalde limiet 

hebben voldaan. Dat de in Ruinen woonachtige atlete zich zou kwalificeren voor dit toernooi was 

geen verassing. Britt behoort al jaren tot de landelijke top in haar leeftijdscategorie, maar het is de 

eerste keer dat de juniore D zich de beste van Nederland mag noemen 

Britt werd ingedeeld in de snelste van drie series samen met haar rivaal Laura van Langen(Streker 

Atletiek Vereniging) en Yara Schoenmakers(Eindhoven Atletiek), de nummers één en twee van de 

nationale ranglijst. Met Britt als nummer drie op die zelfde lijst beloofde het dus een spannende 

strijd te gaan worden tussen deze drie dames. Het was voor het publiek al snel duidelijk dat het een 
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echte kampioensrace zou gaan worden. Geen van 

de atleten wilde aan kop lopen. Hierdoor lag het 

tempo de eerste ronde ook vrij laag. Het kwam er 

dus op aan wie de race het meest tactisch wist te 

lopen.  

De laatste 400 meter werd uiteindelijk de 

versnelling alsnog ingezet. Britt kon goed 

meekomen en liep lange tijd in derde positie. Toen 

de dames de bocht uitkwamen en zich klaar maakt 

voor de laatste 100 meter besloot Yara uit nummer 

twee positie Laura in te halen. Britt zag deze 

inhaalactie en besloot mee te gaan in de aanval om 

de titel. Yara was Laura nog niet voorbij of Britt 

kwam al weer langszij zetten. Met nog 60 meter te 

gaan had Britt haar race dus het beste ingedeeld. 

Want nadat ze de nummer één positie in beslag 

had genomen, kwam deze niet meer in gevaar. 

Uiteindelijk eindigde de atleet van HAC’63 een 

halve seconde boven haar persoonlijk record in 

een tijd van 3:02,71. De Eindhovense Yara 

eindigde als twee en Laura pakte het brons op 

anderhalve seconde achterstand van Britt.  

 

Ook Kike Velting nam deel aan de nationale D-

spelen.  Voor Kike was het de eerste keer dat ze 

een wedstrijd liep op landelijk niveau. Het talent 

uit Dalen mocht in de tweede van drie series 

starten en wist met een nieuw persoonlijk 

record van 3:36,96 beslag te leggen op de 26ste 

plek. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Britt Roos (foto Sean Roos) 
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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,  

0528-853258, ledenadministratie@hac63.nl 

Verhuur materiaal, Gerrit Voortman,  

06-20031330, gsvoortman@hetnet.nl 

 

 

 

 

Inleveren kopy voor HACtueel nummer 9 

oktobert  2016, voor 25  september  2016. 

 

Aan dit nummer werkten mee:   Leon van der  

Lans,  Marith Guichelaar,   Hinko van der Hof,  

Judith Baas,  Jan ten Cate, Erlinde Brus,  

Remco Bos, Jacelyn Gruppen,   Alieke Vos, 

en Manon Vos 

 

 

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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