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Redactioneel 
 
Het barst los….. 
 
Net als in het voorjaar: als alle bolletjes 
eerst voorzichtig hun kopjes boven de 

grond steken en er een paar dagen zon 
op hun kopjes schijnt….. dan barst het 
voorjaar ineens uit hun voegen. Zo lijkt 

het ook met de HAC-wedstrijdlopers. Na 
maanden lange voorbereiding worden 
“ineens” in de ene na de andere 

wedstrijd mooie resultaten behaald. De 
PR commissie had het er maar druk mee. 
 

En daarover gesproken, niet alleen de 
top-atleten mogen in de krant worden 
vermeld, maar het is voor de PR 

commissie vaak lastig om uit te vinden 
wie van Hac waar heeft gelopen. Daarom 

een oproepje om bij inschrijving er extra 
op te letten dat de club wordt vermeld. En 
als dat niet lukt, dan zou je ipv je 

woonplaats ook HAC63 kunnen invullen. 
En dan wordt het ook gemakkelijker voor 
Jeroen-Pieter, die de Hypotheekcentrum 

Hoogeveen Competitie bij houdt.  
 
En hebben jullie de facebook pagina van 

Hac’63 al geliked? Daar staan ook 
geregeld leuke artikelen op EN heel veel 
leuke foto’s van Hac-atleten. 

 
Er zijn weer veel lokale wedstrijden de 
komende period waar HAC63 de 

medewerking aan verleent, of zelf 
organiseerd. Het zou toch fantastisch 

zijn, dat we veel vaker daaraan mee gaan 
doen? Vraag wie er in jouw 
trainingsgroep mee wil en schrijf jullie in. 

 
 
Veel leesplezier……………………………… 

 
                                                    Manon Vos 

 
 
KOPY insturen voor 25 mei 2017 
info@hac63.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:info@hac63.nl
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Voorwoord 

 

 
Inmiddels zijn we alweer in maand mei van het jaar 2017. De temperaturen gaan geleidelijk weer 

omhoog en de korte broek kan weer uit de kast. 
Terugkijkend willen wij als eerste noemen dat wij verheugd zijn dat onze Hoofdsponsor Hypotheek 

Centrum Hoogeveen het sponsorcontract wederom voor een jaar heeft verlengd!. 
 

De cascade is voor velen weer een mijlpaal en voor Jaceline Gruppen een hele bijzondere prestatie. 
Zij heeft dit jaar de 10 mijl gewonnen. Toch mooi dat in je eigen woonplaats met zo'n grote wedstrijd 

op het podium mag staan. 
Voor de 2de keer was er de cascade giga g loop. Met meer dan 100 deelnemers weer een van de 

grootste succes g loop in het noorden. 

 
Met de komst van de DUG OUT is er voor velen een wens in vervulling gegaan. Deze is verrijdbaar 

en handig om kleding onder te leggen tijdens de trainingen. Maar vooral zeer handig bijgebruik van 
wedstrijden. 

Onlangs is de baan gekeurd door de atletiekunie. Dit is nodig zodat we atletiekwedstrijden kunnen 
organiseren. We hopen uiteraard dat de baan wordt goedgekeurd en dat we volgend jaar landelijke 

of regionale atletiekwedstrijden naar Hoogeveen kunnen halen. 
Om atletiekwedstrijden te organiseren is er ervaring nodig en mankracht. Daarom is het mooi dat 

de  huidige wedstrijdorganisatie commissie (WOC) met 3 leden is vergroot. Dit jaar wordt ervaring 
verkregen in het organiseren van atletiekwedstrijden die alleen voor jeugdleden zijn. Deze zal begin 

juli gehouden worden.  
Maar de WOC is nog steeds opzoek naar meer leden die zich willen richten op het organiseren van 

loop wedstrijden.  
 

Voor komende maand staat op 31 mei de SimoneFM op de agenda. Maak een mooi team en doe met 
zijn allen mee. 

 
Een ander jaarlijks terugkomende activiteit is de avond4daagse. Deze wordt gehouden op 

13,14,15,16 juni. 
Ook hier zijn weer vele vrijwilligers voor nodig die het verkeer willen regelen maar ook mensen die 

hand- en spandiensten willen verrichten. 
 

Dan is er op 18 juni de rexona10 km van Nederland. Dit is een nieuwe te starten wedstrijd. In heel 
Nederland wordt dan op dezelfde tijd de 10 km gelopen. De snelste van Nederland kan een mooi 

geld prijs in ontvangst nemen. 

In het clubblad lees je er verder meer over. 
 

Kortom er is weer genoeg te doen komende periode. 
 

met vriendelijke groet Alida Jansma  
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Afscheid Inge Rundervoort als pupillentrainster 

11 April hebben we afscheid 

genomen van Inge Rundervoort 

als trainer van HAC'63. Voor 
haar inzet bij de pupillen 

ontving ze namens het bestuur 
een bloemetje aan het einde 

van haar laatste training.  

 

 

 

 

 

Ellen Adema geslaagd voor trainerscursus 
31 maart 2017 

HAC’63 heeft er een nieuwe gediplomeerde trainer bij. Afgelopen week moest Ellen haar examen 

afleggen en heeft dat dus met succes afgerond. Tijdens haar stageperiode gaf ze training aan de de 
junioren C en D. Deze groep heeft de afgelopen jaren een behoorlijke groei meegemaakt door de 

inzet van Jan ten Cate. Nu Ellen haar diploma heeft behaald, zal zij deze groep onder haar hoede 
nemen. En daarom ontving Ellen afgelopen donderdag tijdens de training een bos bloemen uit 

handen van secretaris Remco Bos, die aangaf dat HAC’63 verheugd  is om een getalenteerde 
trainer te mogen verwelkomen in onze trainersstaf.  

 

Tekst: Remco Bos 

Foto’s: Remco Bos 
  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005172885913
http://www.hac63.nl/ellen-adema-geslaagd-voor-trainerscursus/
https://i0.wp.com/www.hac63.nl/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/DSC06625.jpg
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Contributie 2017 
 

Categorie  Geboortejaar  KNAU 

basis 
contributie 
per jaar 

KNAU 

wedstrijd 
licentie per 
jaar  

KNAU 

kosten 
totaal per 
jaar  

Club 

contributie 
per maand  

Club 

contributie 
per jaar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administratiekosten 

Atletiekunie aanmelding  € 7,50 

Atletiekunie overschrijving  € 10,20 

Nota  € 1,00 

Basis en wedstrijd licentiekosten is 25% voor het laatste kwartaal. 

 
*Licentie lid 

Een licentie lid maakt geen gebruik van de baan trainingen en andere HAC'63 voorzieningen. 
 

Gezinskorting 
3 of meer personen 25% korting op het totale bedrag van de clubcontributie. 

 
Administratiekosten 

Bij iedere nieuwe aanmelding brengt de Atletiekunie € 7,50 administratiekosten in rekening, deze 
kosten zullen door HAC’63 aan u worden doorberekend. Overschrijvingskosten € 10,20.  

Nota € 1,00. 
De administratiekosten zullen worden opgenomen in het totaalbedrag van de 1e incasso. 

 

Betaling 
Wij verzoeken iedereen om de kwartaal contributie per automatische incasso te laten lopen. De 

contributie voor licentie leden zal 1x per jaar via automatische incasso plaatsvinden. Indien u 
hiermee niet akkoord gaat, zijn wij genoodzaakt extra kosten per nota in rekening te brengen. 

Rabobank IBAN rekeningnummer NL22 RABO 0377 2313 98 
 

Clubtenue 
Indien aan officiële wedstrijden wordt deelgenomen is clubtenue verplicht. 

 
Wijziging startlicentie 

Kan uitsluitend op 1 januari en moet vóór 15 november daaraan voorafgaand schriftelijk worden 
aangevraagd bij de ledenadministratie. 

 
Opzegging 

Kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail en tenminste één maand voor aanvang van een nieuw 
kwartaal bij de ledenadministratie. 

Opzegging vóór het nieuwe kalenderjaar moet voor 15 november schriftelijk of per e-mail bij de 

ledenadministratie binnen zijn.
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De 10 kilometer van Nederland. 

Op 18 juni 2017 wordt de 10 Kilometer van 

Nederland georganiseerd. Hoogeveen is één van de 

steden in Nederland waar het startschot gegeven 

word. Namens HAC’63 zijn Alida Jansma en 

Jacqueline ten Brummelhuis betrokken bij de 

organisatie. Om meer over deze bijzondere 

wedstrijd te weten te komen heb ik beide dames 

uitgenodigd voor een interview.  

De eerste vraag die ik stel is wat nu precies de 10 

kilometer van Nederland is. Het is mij natuurlijk wel 

duidelijk dat het een wedstrijd is met een parcours van 10 kilometer. Maar wat is er zo bijzonder 

aan? ‘’De 10 kilometer van Nederland is een wedstrijd van 5 en 10 kilometer’’, geeft Jacqueline aan. 

’’ Het zijn eigenlijk twee wedstrijden in één,’’ vult Alida aan, ’’je hebt twee klassementen, je hebt een 

klassement die specifiek voor Hoogeveen is. Maar alle uitslagen uit alle start steden worden 

samengevoegd voor een landelijk klassement.’’  

Er zijn dus meerdere 10 kilometer van Nederland wedstrijden. ’’Ja, er zijn in totaal 15 steden waar 

gestart kan worden. Het doel van de organisatie was om in iedere provincie minimaal 1 startplaats 

te hebben. In eerste instantie zou Emmen de startplaats van Drenthe worden, maar zij hadden zich 

teruggetrokken. Daarna zijn wij benaderd,’’ zegt Jacqueline. Alida geeft aan dat in het startschot in 

iedere startplaats op precies het zelfde moment klinkt. ‘’Je start dus op precies het zelfde moment 

als in bijvoorbeeld Amsterdam.‘’   

Het gaat er dus om dat er ook 

een snel parcours komt 

waardoor de kans om als één 

van de eersten over de finish te 

komen toeneemt. Is er al iets 

bekend over het parcours? “ Ja, 

het parcours staat al vast,’’ 

geeft Alida aan,’’ de start en 

finish is bij ons op de 

atletiekbaan. Ze lopen via het 

Bentinckspark richting de 

hoofdstraat. Hier lopen ze om de 

Cascade heen en gaan via de 

Bentinckslaan en Bentincksdijk 

weer richting de atletiekbaan.’’ 

‘’Het is een ronde van 5 

kilometer,’’ vult Jacqueline 

aan,’’ dat rondje lopen ze dus twee keer.’’  Het parcours van de 5 en 10 kilometer is dus precies 

hetzelfde. Het enige verschil is dat je voor de 10 kilometer het rondje twee keer moet lopen. ‘’Je 

hebt trouwens ook een kidsrun van een kilometer,’’ zegt Alida,’’ ook deze start en finisht op de 

atletiekbaan, maar zij lopen dan een rondje om het activum. Zij gaan niet van het park af.’’          

Het klinkt als een interessante wedstrijd. En ik las ook dat er een behoorlijke prijzenpot is. ‘’Ja, dat 

klopt. De landelijke winnaar, bij zowel de mannen als vrouwen, kan 2000 euro winnen. Maar er 

komen ook prijzen voor lokale winnaars,’’ zegt Jacqueline, ‘’en er is nog een winnaar! De 

organisatie schenkt een deel van de inschrijfgelden aan een goed doel. Dat geld gaat naar Right To 



  Hactueel mei 2017 

Pagina | 11  
 

Play. Deze organisatie probeert sport en spel voor alle kinderen in de wereld toegankelijk te 

maken.’’ 

En als het je leuk lijkt om mee te doen, hoe kan je je dan inschrijven? ‘’Inschrijven kan via de 

website,’’ zegt Alida,’’ je kan je tot 4 juni voorinschrijven. Maar er is ook na inschrijving mogelijk.’’  

Tekst: Remco Bos 

Meer informatie:  http://www.10km.eu/ned/hoogeveen   

 

 
 

  

http://www.10km.eu/ned/hoogeveen
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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting of 
15% spaarkorting over het gehele assortiment 
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Verzoek van de PR-Commissie 

Doe je mee aan een wedstrijd, heb je hier een mooi prestatie geleverd. Laat het ons dan weten! Het 

kan namelijk zijn dat je mee hebt gedaan aan een wedstrijd die niet direct in de omgeving van 

Hoogeveen ligt. Het kan zijn dat je aan een wedstrijd hebt mee gedaan waar niet veel leden van 

HAC’63 aan hebben meegedaan. De kans is dan dus aanwezig dat wij jouw prestatie niet hebben 

gezien.  

Stuur ons dan een mail, met daarin jouw naam, je uitslag en de wedstrijd waaraan je hebt 

meegedaan.  

Het is dan geen garantie dat wij jouw uitslag verwerken in een verslag. Dat is namelijk afhankelijk 

van het aantal wedstrijden en andere prestaties van HAC’63. Maar het kan ook zijn dat we jouw 

prestatie wel vermelden die we anders hadden gemist.  

Dus nogmaals mail ons jouw prestatie. Ons mailadres is PR@hac63.nl  

Wat is uw woonplaats? HAC’63 ! 

Regelmatig worden wij, de PR-commissie, aangesproken op het feit dat we iemand over het hoofd 

hebben gezien. We krijgen dan te horen dat we over een wedstrijd hebben geschreven waarin we 

wel de nummer 4 benoemen maar niet de nummer 3, terwijl ze beide lid zijn van HAC’63. Heel 

vervelend natuurlijk. En we proberen het ook wel aan te passen. Maar vaak is het bericht dat al 

verstuurd naar de krant of zelfs al in de krant verschenen.  

Wij vinden het natuurlijk heel vervelend dat we iemand over het hoofd hebben gezien, maar wij 

willen jullie even meenemen naar de andere kant van verhaal. Wij van de PR-commissie pluizen 

ieder weekend op vrijwillige basis de uitslagenlijsten van verschillende wedstrijden door op zoek 

naar leden van HAC’63. Je weet misschien zelf ook wel hoeveel wedstrijden er soms wel niet in één 

weekend zijn. Dus dan weet je ook hoeveel uitslagenlijsten wij te zien krijgen.  

Wat je ook moet weten is dat HAC’63 ongeveer 380 sportende leden heeft. Je kan jezelf vast wel 

voorstellen dat wij deze namen niet uit onze hoofd kennen. Dus dan gaan wij deze uitslagen globaal 

bij langs. We kijken veel naar de woonplaats om zo de leden van HAC’63 er tussen uit te kunnen 

vissen.  

Maar je moet ook weten dat leden van HAC’63 uit 43(!) verschillende dorpen en steden uit Drenthe 

en Overijssel komen. Dus wij moeten 380 leden uit 43 dorpen en steden in uitslagenlijsten zien te 

vissen.  

En dan is er nog één probleem. Want iemand die uit Hoogeveen komt hoeft niet per se lid te zijn van 

HAC’63. Het zelfde geldt voor lopers uit Zuidwolde, Westerbork en al die andere woonplaatsen 

waar onze leden vandaan komen. 

Eerder hadden wij dit probleem niet. Toen werd in de uitslagen de vereniging vermeld. Wij konden 

dus meteen zien wie lid is van HAC’63 en wie niet. Tegenwoordig staat (vaak) alleen de woonplaats 

vermeld. Dat komt omdat er steeds meer lopers zijn die niet lid zijn van een atletiek- of 

loopvereniging.  

Maar er is een oplossing. Als naar jouw woonplaats wordt gevraagd, vul dan niet Hoogeveen, 

Zuidwolde o.i.d. in! Nee, vul dan in dat jouw woonplaats HAC’63 is. Dan kunnen wij dus zien dat jij 

lid bent van onze mooie vereniging. En als het bij een digitale inschrijving niet mogelijk is, mail de 

organisatie dan even met het verzoek om ook de vereniging te kunnen vermelden. Op die manier 

help je ons te voorkomen dat wij jou over het hoofd zien in de uitslagen.  

mailto:PR@hac63.nl
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Loopjes mei & juni (www.hardloopkalender.nl ) 

 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

Telt mee voor Run2Day PR Competitie 

 

  Mei 

Za 6 Lexis Crossloop Zuidwolde  Zuidwolde 5 – 10 km. 

Za 6 Hunebedloop  Borger-Odoorn 5 – 10 km 

Di 9 4 van Meppel  Meppel 1 – 3 – 5 – 10 km 

Di 16 4 van Meppel Meppel 1 – 3 – 5 – 10 km 

Woe 17 Erflandenrun  Hoogeveen 5 – 10 km 

Zat 20 Stellingwerver dorpen estafette  Stellingerwerf 4 – 7 km  

Zat 20 Midden Drenthe Loop  Zwiggelte 5 – 10 – 21.1 

Zon 21 rietplasloop  Emmen 5 – 10 – 15 km 

Di 23 4 van Meppel Meppel 1 – 3 – 5 – 10 km 

Zon 28 Cross Veluwe met veerboot  Heerde 18 – 20 – 21.1 km 

Zon 28 34e Drentheloopfestijn  Emmen 4 mijl –  10 – 21.1 – 42.2 km  

Di 30 4 van Meppel Meppel 1 – 3 – 5 – 10 km 

Woe 31 Simone FM 1 uursestafette Hoogeveen 1 uur 

Woe 31 Station tot stationloop  Dalfsen 10 mijl 

  Juni 

Woe 7 Sspeeltuin Presattieloop   Hollandscheveld 5 km 

Zat 10 Zomer Crossloop  Veenhuizen  3 – 5 – 10 km 

Zat  10 Scania Zwolse halve marathon  Zwolle 6.4 – 21.1 km. 

Maan  12 Run for fun - 175 jaar Slagharen  Slagharen 5 km. 

Zat 17 TT-Run TT Ciruit Assen  Assen 4.4 – 8.8 – 13.2 km. 

Zon 18 De 10 km van Nederland  Hoogeveen 10 km. 

Zon 18 Mooi Ruinen Run  Ruinen 5 – 10 km. 

Woe 21 Munnikenslagloop  Rouveen 5 – 10 km 

Do 22 Baanloop Ommen Ommen  

Zat 24 Runforestrun Gees- Meppen  Meppen 8 – 15 – 21.1 – 36 km 

Zat 24 Vechtdaltrail  Ommen 17 – 28 – 44 km. 

Zon 25 Coevorder Grachtenloop  Coevorden  

Do 29 Wiekloop  De Wijk 5 – 10 km. 

Wedstrijden 2017 Hoogeveen: 

17 mei 2017  Erflandenrun (niet door HAC’63 georganiseerd) 

31 mei 2017   Simone FM 1 uursestafette 

7 jun 2017   Speeltuinloop 

8 juli 2017  Singelloop 

15 oktober 2017 Stuifzand Borkloop 

11 november 2017 Schoonhovencross 

http://www.hardloopkalender.nl/
Clubblad%20februari%202017.pdf
https://www.facebook.com/Hunebedloop/
http://avdesprinter.nl/index.php?page=4-van-Meppel
http://avdesprinter.nl/index.php?page=4-van-Meppel
http://www.acerflanden.nl/erflandenrun/
http://lsv-invictus.nl/
http://loopgroepwesterbork.nl/midden-drenthe-loop
http://www.rietplasloop.nl/
http://avdesprinter.nl/index.php?page=4-van-Meppel
http://www.trailrunning-veluwe.nl/cross-veluwe-met-veerboot/
http://www.drentheloopfestijn.nl/
http://avdesprinter.nl/index.php?page=4-van-Meppel
http://www.stationloop.nl/
http://www.freewebs.com/speeltuinloop
http://www.veenhuizenactief.nl/
http://www.halvemarathonzwolle.nl/
http://www.175jaarslagharen.nl/
http://www.tt-run.nl/
http://www.10km.eu/ned/
http://www.loopgroepruinen.nl/
http://www.munnikenslagloop.nl/
http://www.runforestrun.nl/
http://www.vechtdaltrail.nl/
http://www.coevordergrachtenloop.nl/nl/site/programma
http://www.wiekloop.nl/
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HAC’63 HYPOTHEEKCENTRUM 

HOOGEVEEN COMPETITIE 

Beste HAC'63 leden, 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenstand per 1 mei: 

Geen wijzigingen in de tussenstanden. De Stuifzand Borkloop is verplaatst naar 15 oktober. Er zal 

een 5 en een 10 km zijn, waarbij de 5 km. zal meetellen voor de competitie.  

In ei zijn er 2 loopjes die metellen: De Lexis Crossloop (zuidwolde) en de Erflandenrun (Hoogeveen). 
 

Er zal een totaal overzicht geplaatst worden op de website met per wedstrijd gelopen resultaat dan 
kunnen jullie zelf controleren of de uitslag correct is verwerkt. Als jullie een vraag hebben of een 

uitslag missen dan kunnen jullie mij altijd benaderen per e-mail: competitie@hac63.nl 
Groet Jeroen-Pieter  

 

Heren Senioren:   Dames Senioren: 
1, Harm Jan Martens   95  (2) 1. Eline Glas 150 (3) 

2. Albert Jan de Haan   85 (2) 2. Ilona Stille 115 (3) 

 2017 Wedstrijd Afstand  

Maart  

1 12 maart Runnersworld Bentincksparkloop 10 km 

2 16 maart  Coopertest  nvt 

3 25 maart Zuudwoldiger Viaductloop 5 mijl 

4 28 maart Primera Run 4 mijl 

April 

   Stuifzand Bork loop  

Mei 

6 6   mei Lexis Crossloop  10 km 

7 17 mei Erflandenrun H’veen 5 km 

Juni 

8 7   juni Speeltuinloop H’veld 5 km 

9 18 juni De 10 km. van Nederl. 10 km 

10 29 juni Wiekloop 5 km 

Juli 

11 1   juli Goudplevierrun Nieuw Balinge 5 km 

12 8   juli Singelloop Hollandscheveld 10 km 

Augustus 

13 30 augustus Alkeloop Kerkenveld 10 km 

September 

14 8   september Pesserrun 5 km 

15 16 september Klenckeloop Oosterhesselen 5 km 

16 30 september Clubkampioenschappen 100 meter 

17 30 september Clubkampioenschappen 3 km 

Oktober 

18 1   oktober Bikkelloop Zuidwolde 5 km 

 15 oktober Stuifzand Borkloop 5 km 

19 26 oktober Coopertest Nvt 

November 

20 11 november Schoonhovencross Hollandscheveld 7.5  

mailto:competitie@hac63.nl
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3. Arjan Gruppen   75 (2) 3. Ine Snoeken   90 (2) 

4. Alwin Hoorn   70 (2) 4. Antien van der Vegt   40 (1) 

5. Marco Lok   60 (2) 5. Tamara de Vries   35 (1) 

 

Heren 40+   Dames 40+ 
1. Nico de Jong 115 (3) 1. Manon Vos 165 (4) 

2. Erik Tibben 104 (3) 2. Evelyn Bouwknegt 129 (4) 

3. Jannes Dolfing 100 (2) 3. Cathy van Es 100 (2) 

4. Gerko de Roo 100 (3) 4. Renate Hofstee   75 (2) 

5. Rolf de Gier   85 (2) 5. Will Inge Hulzebos   50 (1) 

 

Heren 50+   Dames 50+ 
1. Rob van de Graaf   95 (2) 1. Jozina Ernst 165 (4) 

2. Horst van den Berg    90 (2) 2. Alida Jansma 150 (3) 

3. Lukas Hulzentop   70 (2) 3. Marian Booijink 120 (3) 

4. Johan Schonewille   69 (2) 4. Betty Bos   65 (2) 

5. Harmen Derk de Vries   50 (1) 5. Truus Luten   45 (1) 

 

Heren 60+ 
1. Arie Prins 145 (3) 

2. Jan Lip 135 (3) 

3. Henk Daling 120  (4) 

4. Koos Kip 105 (3) 

5. Sake Pol   80 (2) 

 

Reglement HAC’63 Hypotheekcentrum 
Hoogeveen competitie   
 

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

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

wedstrijden.  
 

 De competitie is alleen toegankelijk voor leden van de club  
 De competitie is uitsluitend voor senioren en masters, waarbij deze laatste in meerdere 

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

waarin men dat gehele jaar meedoet.  
 

 In wedstrijden met open deelname wordt het klassement voor de competitie opgemaakt door 
niet leden uit de uitslag te schrappen.  

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

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

minder dan de vorige.  
 

 Lopers die minimaal 11 wedstrijden hebben gelopen tellen mee in het eindklassement.  
 De beste 15 resultaten tellen mee voor het eindklassement. 

 Alle lopers die aan minimaal 1 wedstrijd meedoen worden opgenomen in het klassement.  
 Bij gelijke eindstand wordt gekeken naar het totaal aantal gelopen wedstrijden door de 

atleten. Wie de meeste heeft meegedaan wint. Dit om vaak meedoen te belonen. Is ook dat 
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gelijk, dan tellen de onderlinge wedstrijden. Is ook dat gelijk dan is er inderdaad een gelijke 
eindstand.  

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

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

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

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

Bij opnieuw lid worden, wordt deze niet weer hersteld.  
 

 Voor 2017 zijn de volgende klassen ingesteld:  
Mannen Senioren,  Masters 40+,  Masters 50+ en  Masters 60+  

Vrouwen Senioren, Masters 40+ en Masters 50+ 
 

 

Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 

 

Hierbij het schema van 2017.  

 

Jan ten Cate 

 2017 C/D junioren A/B junioren 

Maart  

1 12 maart Runnersworld Bentincksparkloop Runnersworld Bentincksparkloop 

2 25 maart Zuudwoldiger Viaductloop Zuudwoldiger Viaductloop 

3 28 maart  Primera 4 mijl Run 

April 

4 9 apil  Cascaderun 

Mei 

5 21 mei Rietplasloop Rietplasloop 

Juni 

6 7 juni Speeltuinloop Hollandscheveld Speeltuinloop Hollandscheveld 

7 22 juni Baanloop Ommen Baanloop Ommen 

8 25 juni Grachtenloop Coevorden Grachtenloop Coevorden 

Juli 

9 8 juli Singelloop Hollandscheveld Singelloop Hollandscheveld 

Augustus 

10 11 aug.  Trackmeeting Utrecht 

11 30 aug. Alkeloop Alteveer Alkeloop Alteveer 

September 

12 19 sept. Baanloop Epe Baanloop Epe 

13 24 sept. Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen 

Oktober 

14 1 oktober Bikkelloop Zuidwolde Bikkelloop Zuidwolde 

November 

15 4 nov. Lemelerbergloop Lemerlerbergloop 

16 11 nov. Schoonhovencross Schoonhovencross 

December 

17 23 dec. Dorpsloop De Krim Dorpsloop de Krim 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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Tussenstand Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 

 

A/B 

Junioren 

Meisjes  Puntentotaal 

Benticksparkloop 

5 km                    

12 maart 

Coopertest 

16 maart 

Zuudwoldiger 

Viaductloop  

2 ½  mijl          

25 maart 

Primera 

4 Mijl 

Run 28 

maart 

Cascaderun 

5 mijl          

9 april 

Iris 

Velting B 150 - 50 - 50 50 

Eline 

Zomer A 90 - 45 - 45 - 

Denice 

Lucas B 90 45   - - 45 

Laura 

Prins A 50 50   - - - 

 

 

A/B 

Junioren 

Jongens 

 

Puntentotaal 

Benticksparkloop 

5 km                   

12 maart 

Coopertest 

16 maart 

Zuudwoldiger 

Viaductloop 

2 ½  mijl  

25 maart 

Primera 

4 Mijl 

Run  

28 

maart 

Cascaderun 

5 mijl          

9 april 

Ephrem 

Beem A 250 50 50 50 50 50 

Job IJtsma B 220 45 45 45 45 40 

Jan 

Bouwknegt B 85       40 45 

 

C/D 

Junioren 

Meisjes 

  

Puntentotaal 

Benticksparkloop 

2,5 km  

12 maart 

Coopertest 

16 maart 

Zuudwoldiger 

Viaductloop    

2 ½  mijl         

25 maart 

Milou 

Karssies 

A2 

pup. 95 - 45 50 

Kike Velting D 50 - 50 - 

Maaike 
C 40 - 40 - 
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Geerling 

Kate de 

Jonge D 35 - 35 - 

Hanne Been C 30 - 30 - 

Joyce Kats C   - - - 

Joëlle 

Minderhoud C   - - - 

Nikita 

Heuvelman C   - - - 

 

C/D 

Junioren 

jongens 

  

Puntentotaal 

Benticksparkloop 

2,5 km  

12 maart 

Coopertest 

16 maart 

Zuudwoldiger 

Viaductloop      

2 ½  mijl          

25 maart 

Milan 

Linthorst D 150 50 50 50 

Nick kerkhof C 135 45 45 45 

Wouter de 

Roo D 120 40 40 40 

Tim van Es D 70 - 35 35 

 

 

 

Tussenstand PR-competitie pupillen 

 
 

15-1-
2017 

4-2-
2017 

11-3-
2017 

18-3-
2017 

30-3-
2017 

2-4-
2017 

    Totaal 

Lorens 
Reumer 

1+3 1+1 1+1 1+2 0+1 1+0     13 

Evon Everts 1+1 1+3 1+2 0+0 0+2 1+0     12 
 

Joran 
Nanninga 

 1+3  1+2 0+2 1+1     11 

Luuk Engels 
 

2+0 1+2 1+0  3+0 1+1     11 

Tess Kuhnen 
 

1+1  1+2 1+2 0+1      9 

Niels Eefting  2+0 1+1  0+2 1+2     9 



  Hactueel mei 2017 

Pagina | 20  
 

 

Jorrit 
Hogenkamp 

1+2 1+1 1+0 1+1 0+1      9 

Roan Jones 
 

 2+0   3+0 1+2     8 

Finn Blokzijl 
 

 2+0 1+0 1+0 3+0 1+0     8 

Naomi Kuiper 
 

 2+0   0+2 1+2     7 

Jade 
Schuitema 

2+0  1+1  0+1 1+1     7 

Wes Jones 
 

 2+0   3+0 1+1     7 

Des ter Heide 
 

2+0 1+0  1+0 3+0      7 

Lynn Norde 
 

2+0 1+0 1+0   3+0     7 

Damian 
Helder 

 1+3   0+2      6 

Lennart vd 
Kraan 

 1+1   0+1 1+2     6 

Lisanne 
Venema 

 1+3  1+0 0+1      6 

Rosalie Kohl 
 

 1+3  1+0 0+1      6 

Keledi Groen 
 

 1+2   3+0      6 

Stephan vd 
Kraan 

 2+0   0+1 1+1     5 

Teun Dijk 
 

    3+0 1+1     5 

Sebanya 
Kwakkenbos 

 2+0   3+0      5 

Ruben Eefting 
 

 1+2   0+0 1+0     4 

Reinout 
Venema 

 2+0  1+0 0+1      4 

            

Mathijs 
Dingshoff 

2+0 1+0         3 

Gijs Piekaar 
 

2+0 1+0   0+0      3 

Micah 
Djababoe 

 2+0   0+1      3 

Nathan van 
Ooijen 

 2+0   0+1      3 
 

Indy Seinen 
 

    3+0      3 

Hanna Kreeft 
 

    3+0      3 

Charlotte 
Tempel 

    3+0      3 

Kim Norde 
 

    3+0      3 

Sophie Croon     3+0      3 
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Casper Dekker 
 

    3+0      3 

Eva Kreeft 
 

    3+0      3 

Evi 
Grotentraast  

    3+0      3 

Evie Otten 
 

    3+0      3 

Gerick Scott 
 

    3+0      3 

Esther Olthof     3+0      3 
 

Dominique 
Fieten 

    3+0      3 

Sabine 
Zuidema 

    3+0      3 

Renate 
Piekaar 

    3+0      3 

David Kreeft 
 

    3+0      3 

Alizee 
Wemmenhove 

    3+0      3 

Lieke Snoeken 
 

    3+0      3 

Myrthe 
Wolting 

    3+0      3 

Tijn Kohl 
 

    3+0      3 

Rion Norde 
 

    3+0      3 

Tim ten Kate 
 

    0+1 1+0     2 

            

Julia de Vries 
 

    0+1 1+0     2 

Danique 
Vredeveld 

   2+0 0+0      2 

Vera ten 
Zijthoff 

    0+2      2 

Leonie Kuik 
 

    0+1      1 

Joost Bel 
 

    0+1      1 

Pim de Vos 
 

    0+1      1 

Matthijs 
Mulder 

    0+1      1 

Edrich Scott 
 

    0+1      1 

Meike Boer 
 

    0+1      1 

Isa Scholing 
 

    0+0      0 

Amy van Dijk     0+0      0 
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01-mei Smelt, Anne 26  18-mei Mastebroek, Rita 56 

02-mei Boeyen, Mariska van 40  18-mei Meiring, Quinten 12 

02-mei Boer, Marisha 30  18-mei Keuning, Jacob 28 

03-mei Meekhof, Danny 43

 

 19-mei Nieuwenstein, Tom 59 

05-mei Kate, Tim ten 10  19-mei Bos-Otten, Betty 59 

05-mei Barelds, Lianda 44  20-mei Tibben, Erik 48 

06-mei Talen, Jonny 44  20-mei Veldman, Mariska 30 

06-mei Reinders- Slagter, Eva 42  20-mei Leune, Rebecca 14 

07-mei Koster, Bert 50  21-mei Kip, Koos 66 

09-mei Bennink, Anja 52  23-mei Rutgers, Henry 40 

09-mei Ernst-Rietdijk, Jozina 52  23-mei Guichelaar - Kampman, Marith 35 

10-mei Pastink, Jayden 11  24-mei Kreeft, Martin 58 

12-mei Caat, IvÃ©n ten 12  25-mei Vries, Tamara de 32 

12-mei Egten, John van 42  25-mei Beuving, RenÃ© 49 

13-mei Vries, Marcel de 39  25-mei Bennink, Bert 55 

14-mei Visscher, Pim 37  30-mei Eshuis, Nico 60 

15-mei Dijk, Jan Kasper van 40  31-mei Eefting, Annette 37 

16-mei Millenaar, Rob 67  31-mei Hoekstra, Hero 56 

16-mei Huls, Ronny 54     

 

 

Jarig in  juni 

Dag Naam Leeftijd  Dag Naam Leeftijd 

01-jun Schonewille, Johan 51  16-jun IJtsma, Job 17 

01-jun Bos-Ruijer, Nanda 52  18-jun Everts, Frank 32 

01-jun Drost, Tally 65  18-jun Otten, Evie 9 

01-jun Jonge, Cor de 61  21-jun Wolf, Nora 12 

01-jun Tellingen, Claudia van 43  21-jun Eppinga, Silke 15 

02-jun Mulder, Matthijs 10  21-jun Zandbergen, Benita 52 

03-jun Lensink, Hennie 66  22-jun Daling, Henk 71 

05-jun Vos, Manon 47  23-jun Kramer, Gea 52 

05-jun Zandbergen, Hans 53  24-jun Mulder, Iris 16 

05-jun Boer, Meike 9  24-jun Oolad, Souleka 15 

05-jun Bouwknegt, Evelyn 42  24-jun Casse, Jean-Luc 56 

06-jun Been, Ephrem 18  25-jun Eefting, Niels 7 

06-jun Roo, Gerko de 44  25-jun Roessink, Mika 12 

08-jun Prins, Arie 61  26-jun Hulzebos, Johan 54 

09-jun Water, Rogier van de 30  26-jun Koning, Delinyah 17 

10-jun Reumer, Lorens 9  27-jun Bouwknegt, Joas 16 

11-jun Scholing, AndrÃ© 35  27-jun Jansen, Evert 36 

11-jun Baas, Gert 49  28-jun Jonge, Edwin de 30 

13-jun Kikkert, Sander 23  28-jun Dijk, Teun 10 

14-jun Nijland, Yesslynn 9  29-jun Prent, Robin 16 

14-jun Koster, Geja 57  29-jun Helder, Damian 11 

 
       

       

       

       

       

       

       

 

 

      

       

 

Jarig in  mei 
       

Dag Naam Leeftijd  Dag Naam Leeftijd 
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Aanmeldingen per 1-5-2017 Afmeldingen (worden 1x per Mutaties 

 kwartaal gepubliceerd)  

Caper Dekker  Alieke Vos naar licentielid 
Rion Norde  Sander van Arragon naar licentielid 
Kim Norde   
Rudie Jonkman   
Erik Breider   
Ellen Adema trainer   
Tijn Kohl   
Trea van Goor   
Nick Kerkhof   

 

Noodzaak e-mailadressen leden i.v.m toesturen ledenpas          
 
De Atletiekunie is per 1 januari 2017 gestopt met het verstrekken van een hardcopy ledenpas. 

Begin april zal deze pas worden vervangen door een digitale ledenpas die naar alle leden  zal 
worden gemaild (mits er een e-mailadres bekend is). Deze pas kan worden uitgeprint of 

bijvoorbeeld worden opgeslagen op een smartphone. De digitale ledenpas is met name ingevoerd 
vanuit het oogpunt van duurzaamheid en kostenbesparing. 

               
Het is essentieel dat we van zoveel mogelijk leden het juiste e-mailadres hebben. Artikel 7.1 uit ons 

algemeen reglement (klik hier) zegt hier het volgende over: 
Artikel 7.1 Opgave leden              

Van alle in het vorige artikel bedoelde personen moet in de opgave de volledige naam, het volledige 
adres, het geslacht, de geboortedatum, het e-mailadres en het telefoonnummer worden vermeld, 
alsmede - eventueel - het verzoek om afgifte van een wedstrijdlicentie. 
               
Momenteel heeft de Atletiekunie van 73% van alle leden een e-mailadres. Het is jammer dat 27% 

van de leden verstoken blijft van de digitale ledenpas. 
  

               
Groet Marith Guichelaar 

Leden Mutaties  
 

 

 

 

Aan   

http://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=f61f79b96a&e=10b03b122a
http://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=f61f79b96a&e=10b03b122a
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Motivatie 

Eind vorige maand wist ik het onderwerp voor deze 

maand al; motivatie. Want dat zou ik genoeg hebben. Het 

is namelijk een drukke maar leuke maand geweest waarin 

er veel leuke dingen zijn gebeurd. Benieuwd? Nou ik ben 

twee weekendjes weg geweest (meer dan een 

weekEINDE, aangezien de maandag en de dinsdag er ook 

bij zaten), verder heb ik ons mooie Drenthe verlaten en 

ben ik verhuisd naar Diemen. Deze dingen die enorm veel 

‘motivatie’ hebben opgeleverd en ik zat steeds vol ideeën 

voor wel 100 pagina’s aan leuke tekst en anekdotes, de 

tip om een column te schrijven over een kilo Engelse drop 

zou ik niet nodig hebben (wie weet komt dit ooit nog).  

De maand zat dus vol met super leuke dingen maar er 

moest ook nog gewoon gewerkt worden, op zich vind ik 

dat helemaal niet zo heel erg want ik vind mijn werk best 

leuk maar mijn vaste werk waar ik normaal vijf dagen 

voor heb in drie dagen proppen…  Dat lukte me niet en 

dus moesten de avonden er ook aan geloven. Dit zorgt 

voor een probleem: een gebrek aan tijd. En dat zette me 

wat aan het nadenken. Want wat is eigenlijk motivatie? 

Wikipedia leert ons: “Motivatie is datgene wat een 

individu tot bepaald gedrag drijft. Motivatie heeft invloed 

op de initiatie, richting, intensiteit en volharding van het 

menselijk gedrag”.  Dat tijdsgebrek is oorzaak dat mijn 

onderzoekje niet verder is gegaan maar ik heb zo het 

gevoel dat hier een aspect ontbreekt in de definitie: tijd. 

Want is tijd eigenlijk geen onderdeel van motivatie? Hoe 

vaak hoor je wel niet van mensen dat ze zeggen dat ze 

super gemotiveerd zijn om een marathon gaan lopen of 

super gemotiveerd om een bepaalde tijd op een bepaalde 

afstand te willen lopen. Grenzen moeten worden verlegd 

en aan motivatie geen gebrek. Als je diezelfde mensen 

een half jaar later weer ziet en je vraagt hoe het gaat met 

de trainingen dan krijg je dikwijls als antwoord: “ik train 

niet meer want ik had geen tijd”. Je zult ze niet vaak 

horen zeggen: “ik train niet meer want ik had geen 

motivatie”. Maar ik vraag me af of er dan niet gewoon  

 
Alieke’s 

column 

 

 

 

een gebrek aan (voldoende) motivatie is. Zou tijd geen 

onderdeel moet zijn van de definitie van motivatie? Het 

klinkt niet erg motiverend maar dat volgens mij is de 

definitie dan vollediger. Stel: je begint dapper aan de 

marathon training, op een gegeven moment kost het 

zoveel tijd en moet je er andere dingen voor laten. Als je 

dan echt super gemotiveerd bent, dan lukt dat en dan 

laat je die andere dingen achterwege. Doe je dat niet en 

stop je met je training dan ben je volgens mijn nieuwe 

definitie gewoon niet gemotiveerd genoeg. Dat klinkt 

bijna verwijtend maar dat hoeft niet. Blijkbaar ben je dan 

gemotiveerder geweest om wat anders te doen in plaats 

van trainen. Is dat erg? Nee, dat hoeft niet, er zijn zelfs tal 

van oorzaken te bedenken. Die ‘motivatie’ waarmee je 

dan was begonnen is verdreven door de tijd.  

Terugkomend op mijn eigen situatie met mijn veel 

motivatie, voor het schrijven van een column, die was dus 

misschien toch niet zo groot als ik dacht door een gebrek 

aan tijd. Achteraf gezien was het allemaal meer inspiratie 

dan motivatie. Het lijkt nu een beetje een zwart/wit 

verhaal.  Je hebt motivatie of je hebt het niet. Dat is 

natuurlijk niet zo, er zit veel tussenin. Ik was namelijk al 

wel drie keer begonnen aan iets (en dus ook drie keer 

gestopt) maar toch begonnen en niet afgemaakt door een 

gebrek aan tijd of aan inspiratie. Onder het motto ‘vier 

keer in scheepsrecht’ is het nu toch gelukt. Dat gaat die 

vele hardlopers ook een keer lukken, ooit loop je die 

marathon of ooit loop je die goede tijd. En lukt het niet, 

misschien niet genoeg motivatie(tijd?)? Nou en! Dan 

moet je je gewoon vasthouden aan de dingen die je wel 

hebt gered want er zijn ongetwijfeld veel dingen waar je 

trots op mag zijn. En ik? Ik hoop dat ik de motivatie vind 

om alle inspiratie van de afgelopen maand om te zetten 

naar leuke verhalen want dan ben ik klaar voor de rest 

van het jaar.  
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Ekiden Zwolle, 2 april 2017 
 

Vanuit de Loopgroep C donderdagavond, trainer Klaas, werd een voorstel gedaan om eens mee te 
doen aan de Ekiden in Zwolle. Dit jaar voor de 24ste keer georganiseerd door de AV PEC Zwolle 

1910. 
 

Even uitleg: Een Ekiden is een marathon die wordt gelopen in de vorm van een estafette. De 

oorsprong van dit evenement ligt in Japan. Vroeger werden in Japan belangrijke documenten door 
estafettelopers bezorgd tot op de plaats van bestemming. Ekiden betekent dan ook ‘plaats van 

bestemming’ in het Japans. De totale marathonafstand van 42,195 km wordt door 6 lopers 
afgelegd. De startloper neemt de eerste 5 km voor zijn rekening. De volgende lopers lopen 

respectievelijk 10, 5, 10, 5, 7,195 km. De lopers geven geen estafette stokje door, maar een sjerp, 
de tasuki, die tijdens het lopen 

om het lichaam gedragen moet 
worden. Vanwege de 

teamprestatie en de variatie in 
afstanden en categorieën is de 

Ekiden een evenement dat 
uitermate geschikt is voor 

lopers van allerlei niveau. 
 

Aanvankelijk na enige moeite 
kon er een fraai damesteam 

worden gerealiseerd. Kim, 
Betty, Jozina, Trijnie, Rita en 

Marjolein wilden wel meedoen. 
Als leider (lijder) werd  de 

trainer aangewezen. Die 
meteen maar meedeelde dat 

hij een geheel nieuwe nog niet 
eerder gebruikte partytent zou 

meenemen. Jammer genoeg 

moest Rita op het allerlaatste 
moment afhaken, ’s morgens 

als haas bij de Cascaderun testloop, ’s middags in Zwolle de Ekiden, een beetje teveel. We vonden 
een vervanger voor haar n.l. Marco Lok, de man van Marjolein. Dat betekende dat we van een 

damesteam een gemixt team werden. 
 

We vertrokken gezamenlijk op tijd vol goede moed naar Zwolle. Het opzetten van de partytent was 
een fluitje van een cent en de voorbereiding verliep ontspannen, met een bakkie koffie, 

boterhammetje. Het was prima 
hardloopweer, ongeveer 15 graden 

en het was droog. Zo nu en dan 
kwam de zon er ook even door, wel 

stond er een stevige bries. Het 
parcours was uitgezet buiten de 

atletiekbaan, de start/finish en 
wissel-vak vonden wel plaats op de 

atletiekbaan.  
 

Start om 12:30  Kim Hofman stond 
als eerste loopster, wel een beetje 

zenuwachtig, in het startvak. Ze 
vertrok op een schema van 

ongeveer 6 minuten per kilometer. 
En dat lukte haar, 29:58 minuten 

haar eindtijd op de 5 km. Kim: ik liep 

lekker en heb geen hinder 
ondervonden van andere  
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deelnemers, ook de wind viel me mee, wel was het onderweg soms even warm door de zon. 
Mijn plan is gelukt, Ik ben heel enthousiast over dit gebeuren en doe volgend jaar vast weer mee.  

 
Tweede loopster, Betty Bos. Als ervaren loopster wist ze haar tempo goed te doseren en liep een 

gedegen 10 km in 56:56 minuten. Ze wilde ruim onder het uur lopen en dat is haar prima gelukt. 
Betty: Ik vond het fantastisch om mee te doen, de sfeer rond de baan met al die tenten en veel 

mensen het lijkt wel alsof je op vakantie bent. Ook de aanmoedigingen van de teamgenoten doen je 
goed. En, niemand zeggen, het glaasje na afloop van onze race, heerlijk! 

 
Als derde loopster startte Jozina Ernst. Een ijzeren constitutie, resultaat een heel mooie strakke 5 

km in 26:25 minuten. Jozina: Ik had het plan in de 26 minuten te lopen en dat is me gelukt, niet gek 
vind ikzelf. Ik heb mijn krachten goed verdeeld en ‘ouderwets’ goed gelopen. Misschien moeten we 

volgend jaar met een paar teams meer uit onze groep meedoen, het is reuze gezellig zo’n dag.  
Een echt spektakel, heel mooi mee te doen met zo’n Ekiden.  

 
Trijnie Tuhumena, vierde 

loopster. 10 km in 52:52 
minuten. Een heel mooie 

scherpe tijd een paar 

minuten sneller dan 
gedacht zelfs. We liggen 

behoorlijk goed op het 
geplande schema. 

Trijnie: Kijk eens, we lopen 
niet voor een podiumplaats, 

het gaat om het meedoen. Ik 
heb ontspannen gelopen en 

onderweg niet op mijn 
horloge gekeken. Ik ben een 

echte recreant en loop voor 
mijn plezier. Uiteindelijk blij 

met mijn tijd, weet niet of 
het een persoonlijk record 

is. Zo’n hardloop-dag vliegt 
om zeg. 

 
Vijfde loper, eerste en enige man in het team, Marco Lok. Marco moet de 5 km onder de 20 minuten  

kunnen afleggen. En dat heeft hij gedaan, 5 km in 19:17 minuten. Marco: Even wennen natuurlijk als 
enige man binnen het team en zelfs ook nog uit een andere HAC’63 trainingsgroep. Marjolein kende 

ik natuurlijk, is per slot van rekening mijn vrouw, maar de anderen waren voor mij toch wel 
onbekend. Het is me erg meegevallen ze waren allemaal erg vriendelijk, sportieve types. Het 

hardloopshirtje van deze Ekiden moet echt naar Rita, want het vrouwenmodelletje past me 
natuurlijk voor geen meter. 

 

Marjolein Lok, 6de  en laatste loopster. Plan was om onder de 40 minuten te lopen, in ieder geval 
onder de 6 minuten per km. En dat presteerde ze ruim. 7,195 km in 39:01 minuten. 

Marjolein: Ik wilde hoe dan ook een scherpe tijd neerzetten. Misschien ben ik daarom wel iets te 
snel van start gegaan. Want de laatste kilometers vielen me erg zwaar. De laatste honderd meter 

moest ik zelfs wandelen. Leuk dat het hele team me als laatste loopster gezamenlijk binnen haalde. 
Niet helemaal tevreden met mijn tijd, volgend jaar beter. De douche was trouwens heerlijk warm. 

 
 

Klaas Nienhuis: Leider (lijder) coach vandaag van dit speciale HAC’63 team ‘de HAClopers’. 
Ik had niet zoveel te doen. Een klein beetje opletten wanneer iemand moest starten. De tijden 

bijhouden en zo nu en dan enige adviezen geven. Een leuke maar natuurlijk wel een heel 
verantwoordelijke job. Het moet gezegd, men luisterde goed en er heerste een uitstekende 

discipline. Het was een lust voor het oog de enthousiaste teamleden te zien hardlopen. De 
onderlinge sfeer was uitmuntend te noemen. Volgend jaar wil ik wel weer onder dezelfde condities 

en voorwaarden de leiding van het team (of meerdere teams) op mij nemen. 
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AV PEC Zwolle 1910, hadden hun zaakjes goed voor elkaar, ze hebben een uitstekende organisatie 

neergezet. Er deden in totaal 136 teams mee, dat zijn 816 hardlo(o)p(st)ers. Ons team werd 46ste  
van de 62 recreanten teams (gemixt) in een eindtijd van 3:44:29 uur, een mooie gezamenlijke 

prestatie. 
Na afloop moest er ook nog ergens worden gegeten. Dat gebeurde bij patatboer Karst in de Weide, 

Hoogeveen. Daar een smakelijke patat met mayo gegeten. Hier en daar natuurlijk wel gezond met 
een mooi groen slablaadje en een extra uitje. We hebben heel veel gelachen en plezier gemaakt, het 

was een geweldige ‘samen-dag’ die voorbij vloog. Volgend jaar ben jij er ook bij! 
 

Leider (lijder) coach, Klaas. 
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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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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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Jacelyn Gruppen winnares 10 mijl Cascaderun 
10 april 201710 april 2017  

De weergoden waren de lopers tijdens de elfde editie van de Cascaderun in Hoogeveen weer goed 

gezind. Onder zonnige omstandigheden en met een temperatuur die opliep naar ongeveer 20 
graden gingen de duizenden lopers van start. In deze thuiswedstrijd was HAC’63 uiteraard ruim 

vertegenwoordigd. Niet alleen om mee te lopen met de wedstrijd, maar ook om als vrijwilliger het 
evenement weer succesvol te laten verlopen. 

Om 09.55 werd het eerste startschot gelost voor de Unicefloop. Maar liefst 1520 
basisschoolleerlingen gingen van start om zoveel mogelijk rondjes te lopen. Daarna was het tijd 

voor de tweede editie van de GigaG-Cascaderun. Nadat de GigaG runners de finish hadden bereikt 
in het centrum, was het tijd voor de langste afstand van de dag, de 10 mijl. Alwin Heijting liep een 

zeer goede 53.41 minuten, maar zag dat niet beloond worden met een podiumplaats. Achter drie 
Keniaanse lopers was de vierde plaats voor hem het hoogst haalbare. 

Jacelyn Gruppen eindigde als tweede atlete van de vereniging. Haar doel was om de Cascaderun, 

na vele tweede plaatsen, een keer te winnen. Vandaag lukte dat eindelijk in een dik nieuw 
persoonlijk record van 56.42 minuten. Onderweg maakte ze er een mooie wedstrijd van met Jef 

Poelman die als 7e finishte bij de mannen senioren. Erik Lindenholz, Albert-Jan de Haan en Bert 
Karssies finishten kort na elkaar in een tijd net boven het uur. 

Kort na de start van de 10 mijl werden de 5 mijl-lopers weggeschoten. Snelste HAC’63-atleet op 
deze afstand was Gert-Jan Stevens in 26.35 minuten. Hij werd daarmee 10e bij de mannen 

senioren. Leon van der Lans volgde op de 12e plaats, slechts 12 seconden achter Stevens. Erwin 
Akkerman liep met een tijd van 27.07 minuten naar een 2e plaats bij de mannen 35+. Harm-Jan 

Martens maakte het podium in deze categorie compleet door kort achter Akkerman als 3e over de 
finishstreep te gaan. Maarten van Dijk en Alwin Hoorn liepen eveneens een tijd in de 27 minuten. Zij 

werden gevolgd door vele atleten van HAC’63 die allen mooie tijden en prestaties neer hebben 

gezet. Bij de dames liep Eline Glas naar een 4e plaats in 30.09 minuten. Hiermee was ze maar liefst 
een minuut sneller dan vorig jaar. Iris Velting volgde op de 7e plaats bij de vrouwen senioren. 

Andere podiumplaatsen:   5 mijl   10 mijl 
Ine Strijker   2e V35  32.09 Johan Hulzebos  2e M45  1.04.00 

Antien van der Vegt 3e V35  33.14  Sandra Medendorp 2e V35  1.15.16 
Heidy Snijders  3e V45  36.55  Wil Inge Hulzebos  3e V45  1.17.58 

Truus Luten   3e V55   42.00 
 

Tekst: Jacelyn Gruppen 
Foto: capturedbymark/regiohoogeveen  

http://www.hac63.nl/jacelyn-gruppen-winnaar-10-mijl-cascaderun/
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Hypotheekcentrum Hoogeveen verlengt hoofdsponsorschap HAC’63 
11 april 2017 

 

 

Hypotheekcentrum Hoogeveen heeft het hoofdsponsorcontract met HAC’63 verlengd. Hierdoor 

blijft het bedrijf dat gevestigd is aan de Van Echtenstraat nog zeker tot mei 2018 hoofdsponsor van 
atletiekvereniging HAC’63. 

De samenwerking tussen Hypotheekcentrum Hoogeveen en HAC’63 begon in 2011. In de zes jaar 
dat het bedrijf van Johan Schonewille en Egbert Kats hoofdsponsor is, heeft de vereniging veel 

meegemaakt. De verhuizing van de oude naar de nieuwe baan is daar een goed voorbeeld van. In 
die zes jaar heeft de club altijd de steun gehad van hun hoofdsponsor. HAC’63 is daarom ook 

verheugd dat het contract weer met een jaar verlengd is. 

Dat Hypotheekcentrum Hoogeveen een band heeft met de atletiekwereld blijkt niet alleen uit het 
hoofdsponsorschap van HAC’63. Tijdens de Cascaderun won het bedrijf ook de 10 Engelse mijl 

voor bedrijven. Het winnende team bestond uit lopers van HAC’63 en bevriende toplopers uit het 
Noorden van het land. 

Op de foto van links naar rechts Johan Schonewille, Riëtte Robaard en Egbert Kats. 

Tekst: Remco Bos 

Foto: Marga Reinders 
  

http://www.hac63.nl/hypotheekcentrum-hoogeveen-verlengt-hoofdsponsorschap-hac63/
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Voorbeschouwing: Simone FM Estafetteloop 2017 
21 april 201723 april 2017  

 

Op 31 mei organiseert HAC’63 de jaarlijkse Simone FM Estefetteloop. De voorbereidingen voor 

2017 zijn ondertussen in volle gang en de eerste aanmeldingen komen ook al binnen. 

Tijdens de Estafetteloop is het de bedoeling om binnen een (half) uur zo veel mogelijk ronden van 

400 meter te lopen. Dit doe je  uiteraard in teamverband. Een team moet uit minimaal 2 en mag uit 
maximaal 4 deelnemers bestaan. De volgorde waarin deze deelnemers lopen maakt niet veel uit, 

zolang er maar gewisseld word.   

Bij de Halfuursestafette was Team Mila Fryslan vorig jaar de grote winnaar, zij wisten zowel het 
jongens- als meidenklassement te winnen. Beide podia werden aangevuld door EAC de Sperwers 

en HAC’63. Team Mila Fryslan heeft al aangegeven van de partij te zijn op 31 mei en ook het 
talententeam van HAC’63 zal aanwezig zijn. Dat belooft in ieder geval weer een mooie strijd te 

worden. 

Bij de bedrijven Estafette was het een spannende strijd tussen het combiteam van 

Hypotheekcentrum Hoogeveen/Andre Bouwt vloertechniek en Run2day Hoogeveen/Emmen. 
Laatstgenoemde team wist 1000 meter meer te lopen en ging daardoor met de eerste prijs naar 

huis. Het combiteam van Hypotheekcentrum Hoogeveen/Andre Bouwt vloertechniek kennende, 
zullen zij dit jaar weer een sterk team op de been proberen te krijgen om de strijd om de eerste 

plaats aan te gaan. Ook dit belooft dus nog een spannende strijd te worden. 

En dan het hoofdonderdeel, de uursestafette wedstrijdloop. Vorig jaar werd deze bij zowel de 
dames als de heren gewonnen door een team uit Groningen. De wedstrijdlopers uit het 

Budgetbestrating/Runnersworld Hoogeveen team van HAC’63 eindigde op beide onderdelen op een 
tweede plaats. Gaat de ploeg van trainer Gerrit Voortman dit jaar voor de titel of krijgen ze weer 

concurrentie uit Groningen? Of misschien is er dit jaar een ander sterke outsider die een serieuze 
poging gaat wagen voor de hoogste trede van het podium? Wie zal het zeggen? In Rotterdam is 

Nigel Mabena, een Rotterdamse atleet die een aantal maanden bij HAC’63 trainde, aan het kijken of 
hij een team van Rotterdamse atleten kan vormen, dus wie weet. 

Er is per onderdeel ruimte voor 40 teams, dat wil zeggen dat er in totaal 120 teams mee kunnen 
doen.  Opgeven kan tot 27 mei, 23.59 uur en er is geen na inschrijving mogelijk. Heb je vragen over 

het evenement of wil je een team opgeven dan kan dat via simonefm@hac63.nl 

Tekst: Remco Bos 
Foto: Remco Bos (2016) 

http://www.hac63.nl/voorbeschouwing-simone-fm-estafetteloop-2017/
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Volop prijzen tijdens Paasweekend voor HAC’63 
18 april 2017  

Ook tijdens het paasweekend waren meerdere HAC’63-atleten actief tijdens wedstrijden in de 

regio. Op zaterdag werden er podiumplaatsen behaald tijdens de Sleenerzandcross in Schoonoord. 
Robin Prent werd zowel eerste bij de canicross over 2,5 kilometer als de hardloopcross over 5 

kilometer. Als eerst liep zij de canicross met haar hond, waarbij ze alle andere baasjes en honden te 
snel af was, om vervolgens nog de 5 kilometer cross af te leggen in 24 minuten en 44 seconden. 

Clubgenote Claudia van Tellingen wist de lange hardloopcross over 10 kilometer ook winnend af te 
sluiten. Met een tijd van 49 minuten en 52 seconden was zij haar concurrentes ruim voor. 

Op Tweede Paasdag reisden Wessel Kranghand en Roel Kleine af naar Texel om daar de Zestig van 
Texel te lopen. Kranghand werd deze 

week nog gehuldigd omdat hij vorige 
week tijdens de Rotterdam Marathon 

zijn 100ste marathon heeft volbracht. 
Amper hersteld van deze geweldige 

prestatie gingen, ook Kleine liep de 

marathon in Rotterdam, beide heren 
alweer van start tijdens de ultraloop 

over 60 kilometer. Tijdens deze 
wedstrijd werd er gelopen over strand, 

door het bos en de duinen en kregen de 
lopers te maken met flinke tegenwind. 

Na 5 uur 53 minuten en 31 seconden 
konden Kranghand en Kleine opnieuw 

een mooie prestatie aan hun lijstje van 
bijzondere wedstrijden toevoegen. 

Eveneens op Tweede Paasdag vond de 
Klap tot Klaploop plaats. Tijdens deze 

wedstrijd over 10 kilometer wordt er 
gelopen van Musselkanaal naar 

Stadskanaal. Dit jaar kregen de lopers 
te maken met zware omstandigheden 

omdat de wind de hele route tegen 

stond. Desondanks leverden HAC’63-
atleten Rob van de Graaf en Jacelyn 

Gruppen prima prestaties. Van de 
Graaf finishte in een tijd dichtbij zijn 

beste persoonlijk record in 36 minuten 
en 35 seconden. Hiermee werd hij 2e bij 

de mannen 50+. Gruppen had een iets mindere dag en merkte dat na vele mooie wedstrijden de 
energie een beetje op was. Haar tijd van 36 minuten en 7 seconden was anderhalve minuut 

verwijderd van haar persoonlijk record dat ze dit jaar liep. Desondanks wist ze een 3e plaats te 
veroveren achter twee Keniaanse loopsters. Dit betekende ook dat ze de prijs voor 1e Noordelijke 

dame mee naar huis mocht nemen. 

Tekst: Jacelyn Gruppen 

Foto: Remco Bos (huldiging Wessel Kranghands 100ste Marathon) 

 

Geerling en Roos in goede vorm tijdens de Paaswedstrijd 
18 april 201718 april 2017  

Tijdens het paasweekend werd er in Amersfoort een paaswedstrijd georganiseerd. Met 418 

deelnemers uit heel Nederland, kon het niet anders dat twee talenten van HAC’63 hier aanwezig 

http://www.hac63.nl/volop-prijzen-tijdens-paasweekend-voor-hac63/
http://www.hac63.nl/geerling-en-roos-in-goede-vorm-tijdens-de-paaswedstrijd/
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moesten zijn. Britt Roos en Maaike Geerling willen namelijk graag met de beste van het land de 
strijd aangaan. 

Britt Roos werd tweede op de 800 meter bij de meisjes junioren C. Het 13-jarige talent moest alleen 
de 2-jaar oudere Yasmine Abbes voor zich laten. Haar tijd van 2.19,43 ligt dicht bij haar persoonlijk 

record. Hiermee lijkt het al dat Britt vroeg in het seizoen de goede vorm heeft gevonden. 

Maaike Geerling deed mee aan de onderdelen 80 meter horden en hoogspringen. Lange tijd stond 
haar persoonlijk record op 1.50 meter. Dit was tevens een clubrecord dat ze deelde met Mieke 

Luten. Maar vorige week wist Maaike het record op 1.55 meter te zetten. En ook deze week lukte 
het Maaike om de 1.50 meter te passeren. Ditmaal was haar beste sprong over 1.51 meter. Het 

leverde haar een gedeelde eerste plaats op. Op de 80 meter horde de 5e plaats op haar naam te 
zetten door in een tijd van 13,79 over de hordes heen te snellen. 

Tekst: Remco Bos 

 

 

Succesvolle eerste dag Medaillewedstrijden voor VB-atleten 
23 april 2017  

Emmen – Ieder jaar worden er medaillewedstrijden georganiseerd voor de VB-atleten, atleten met 
een verstandelijke beperking. Namens HAC’63 namen Richard van Holten, Ingrid van Holten en 

Raymond Kreeft mee. En met succes, want aan het einde van de dag keerde de ploeg onder 

begeleiding van Jozina Ernst huiswaarts met een gouden plak voor Raymond. 

 

  

http://www.hac63.nl/succesvolle-eerste-dag-medaillewedstrijden-voor-vb-atleten/
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Op de 100 meter sprint wist Richard zich naar een tijd van 19,52 te snellen, ook Raymond wist met 

een tijd van 19,65 binnen de 20 seconden te blijven. Beide Heren begonnen daardoor goed aan de 

dag door allebei een top 20 tijd te noteren. De mooie sportieve strijd die beide HAC atleten 
onderling voerde werd bij het onderdeel kogelstoten gewonnen door Raymond, hij wist met een 

stoot van 4.70 meter Richard voor te blijven.  En ook op de 400 meter was het Raymond die de 
betere tijd liep. Maar Richard maakte zich hier niet druk over, want het onderdeel speerwerpen 

stond nog op het programma. En dat is een onderdeel dat hij wel goed beheerst. Met een worp van 
14.30 meter klom de atleet van HAC’63 in de ranking. Maar helaas was dat niet voldoende om op het 

podium te komen. Raymond Kreeft mocht wel het podium betreden, hij kreeg aan het einde van de 
dag een gouden medaille. 

Bij de dames deed Ingrid van Holten mee. Na lange tijd aan de zijlijn te hebben gestaan kon Ingrid 

eindelijk weer mee doen. De 100 meter wist ze in een tijd van 27,98 uit te lopen, goed genoeg voor 
een tiende tijdsnotering. Ook op het onderdeel kogelstoten wist Ingrid binnen de top 10 te blijven. 

Ze stootte hier een mooie afstand van precies 4 meter. En dan het zwaarste onderdeel van allemaal, 
de 400 meter. Op karakter wist Ingrid dit onderdeel uit te lopen in een tijd van 2:29,05. Ze moest op 

het laatst nog een eindsprint in zetten om niet ingehaald te worden, maar helaas werd ze vlak voor 
de finish toch nog gepasseerd. Maar trainster Jozina, die weet waar Ingrid vandaan komt, was toch 

erg trots op haar atleet. Net als haar broertje, kan Ingrid overigens ook goed speerwerpen. Ook zij 
wist hier te klimmen op de ranglijst.Haar worp van 8.40 meter was namelijk de derde afstand bij de 

vrouwen. 

Tekst: Remco Bos 

Foto’s: Remco Bos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ingrid van Holten 

 

Richard van Holten    Raymond Kreeft     

PRIJZENREGEN VOOR HAC’63 TIJDENS HARDENBERG CITY RUN! 
23 april 2017  

Hardenberg – Vrijdagavond was het centrum van sportstad Hardenberg weer het decor van een 

sfeervol mega-loopfestijn; de 12e editie van de Vrieling Hardenberg city run. Maar liefst 2400 
deelnemers, waaronder diverse atleten van HAC’63, namen deel aan de vele afstanden door het 

centrum of door de mooie, bosrijke omgeving van Hardenberg. 

http://www.hac63.nl/prijzenregen-voor-hac63-tijdens-hardenberg-city-run/
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Er werd gestart met de kortere afstanden voor de jeugd. Tess Kuhnen uit Hollandscheveld werd 
eerste op de kilometer bij de meisjes tot 9 jaar. Kike Velting uit Dalen, werd eveneens eerste op de 

kilometer in de categorie meisjes tot 12 jaar. Op de 3 kilometer door het centrum van Hardenberg 
ging bij de mannen de winst naar Zuidwoldiger Ephrem Been. Hij werd op zo’n 10 seconden 

gevolgd door Jan Bouwknegt uit Hoogeveen. Laura Prins uit Hoogeveen was op deze afstand de 
snelste dame. 

Op de 5 kilometer ging de winst bij de mannen senioren naar Erik Leusink uit de Punthorst. In een 

spannende strijd, moest Alwin Hoorn uit Ruinen op de mat toch zijn meerdere erkennen in Robert 
Gerritsen, waardoor hij net op een seconde het podium miste. Bij de ‘neosenioren’ werd Bastian 

Zandbergen uit Hoogeveen derde. Ook HAC’63 atleet Jannes Dolfing uit Westerbork stond na een 
goede race net niet op het podium in de categorie 40+. Jan Ten Cate werd op deze vijf kilometer 

tweede bij de mannen 50+. Bij de vrouwen won Eline Glas uit Emmen met overmacht deze afstand 
door het gezellige centrum van Hardenberg. Trea van Goor uit Hollandscheveld, afgelopen jaar lid 

geworden van HAC’63, werd knap tweede bij de dames in de categorie 35+. 

Op de tien kilometer liepen HAC’63 atleten Erwin Akkerman (Meppel) en Gerrit Voortman 
(Steenwijksmoer) deze wedstrijd als voorbereiding op de zware 30 kilometerslange Hermannslauf 

volgende week. Beide werden hier derde in hun categorie. Bij de mannen 50+, liet Harmen de Vries 
uit Balkbrug zien dat er nog duidelijk rekening gehouden moet worden met zijn talent. Vorig jaar 

moest hij vanwege blessures stoppen met wedstrijdatletiek, echter lijkt hij toch weer op de goede 

weg terug. Rob van de Graaf uit Hoogeveen, liep hier alweer zijn 150e tien kilometer wedstrijd en 
werd tweede bij de 50+. Wil Inge Hulzebos uit Zuidwolde is alweer helemaal hersteld van haar 

marathon en was de derde vrouw op deze afstand in de categorie 35+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de halve marathon wist Milou Lendfers van HAC’63 op het juiste moment te pieken, goed voor de 
tweede plek overall en een eerste plek bij de dames 40+. Johan Hulzebos werd op de 21.1 kilometer 

tweede in de categorie 50+. 

Tekst: Antien van der Vegt 
Foto: Albert de Vries (Cityrun Hardenberg) 

https://www.facebook.com/cityrun.hardenberg/?ref=aymt_homepage_panel
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Pupillen HAC’63 op medaillekoers 
23 april 201723 april 2017  

Emmen – tijdens de eerste van drie medaillewedstrijden hebben de pupillen goede zaken gedaan 

om een medaille te kunnen bemachtigen. Om in aanmerking te komen voor een medaille moeten ze 
minimaal elf punten verzamelen op zes verschillende onderdelen. In Emmen werden de eerste vier 

onderdelen afgewerkt en er zijn nu al pupillen die op medailleplaatsen staan. 

Bij de jongens pupillen A is Ruben Eefting met acht punten op dit moment de beste atleet van 

HAC’63. Ruben staat bekend om zijn goede 1000 meter en bij deze wedstrijd maakte hij het waar op 
deze afstand. In een tijd van 3:41,66 wist hij als tweede over de finish te komen. Tim ten Kate en 

Nathan van Ooijen hebben allebei zes punten bij elkaar verzameld. Bij de meisjes pupillen A staat 
Rosalie Kohl op twaalf punten, dat betekend dat ze op dit moment al in aanmerking komt voor een 

bronzen medaille. Haar 1000 meter leverde haar vier punten op. Deze race betekende ook een 
leuke onderlinge strijd met Tess Kuhnen. Laatst genoemde wist deze tweestrijd met een 

eindsprintje in haar voordeel te beslechten. Tess is met negen punten op koers voor een medaille. 
Ook Jade Schuitema (acht punten) en Lisanne Venema (7 punten) staan er goed voor. 

Ook bij de pupillen B staat een atleet al op een bronzen medaille. Lorens Reumer heeft net als 

Rosalie op dit moment twaalf punten. Dit heeft hij te danken aan een snelle 40 meter sprint en een 
uitstekende stoot op het onderdeel balstoten. Des ter Heide staat er met negen punten ook goed 

voor. Hij wist net als Lorens 5.50 meter te stoten bij balstoten. Dit leverde hem dus in de eerste 
wedstrijd al meteen vier punten op. Ook Reinout Venema wist vier punten te scoren op balstoten. 

Hij staat met acht punten na de eerste wedstrijd ook op de goede koers voor het eremetaal. 
Sebanya Kwakkenbos presteerde ook uitstekend op de eerste wedstrijddag. Hij wist zeven punten 

te scoren en zal zeker nog genoeg punten pakken voor een medaille. Bij de dames staat Evon 
Everts er het beste voor als atleet van HAC’63. Ze komt op dit moment slechts één punt te kort voor 

het brons. Vooral haar prestatie op het onderdeel balstoten springt er boven uit. Lynn Norde volgt 
met zes punten. 

De Jongste deelnemer van HAC’63 is de zesjarige Niels Eefting. In de categorie mini pupillen wist 

hij vijf punten te scoren. Deze categorie moet misschien wel het hardst werken om een medaille te 
winnen, aangezien zij even goed moeten presteren als de pupillen C. Het is geen verassing dat Niels 

net als zijn grote broer Ruben een goede loper is. Op de 600 meter wist hij daarom ook als tweede 

over de finish te komen en zo twee punten achter zijn naam te zetten. 

De volgende medaillewedstrijd is op 27 mei in Groningen. 

http://www.hac63.nl/pupillen-hac63-op-medaillekoers/
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Tekst: Remco Bos 
Foto: Remco Bos 

meer foto’s op onze facebook 

 

Marathonweekend voor HAC’63 atleten 
23 april 201723 april 2017  

Afgelopen weekend werden weer veel wedstrijden georganiseerd. Zo stonden er ook twee 

marathons op  het programma. Er werd gelopen in Enschede en Madrid . 

 

Enschede – Betere marathontemperaturen kon je je niet wensen zondag tijdens de oudste 
marathon van Nederland. Enkele HAC’63 atleten waren dan ook naar Enschede afgereisd voor 

deze twee mooie ronden door het Twentse Land. Rolf Koopman maakte zondag zijn debuut op de 
marathon en finishte in de mooie tijd van 3.24.44. De meer ervaren marathonlopers Albert-Jan de 

Haan en Bert Karssies liepen beiden een sterke marathon op het fraaie, soms winderige parcours. 
Bert Karssies liep met zijn tijd van 3.01.42 een dik persoonlijk record en Albert-Jan de Haan wist 

met zijn tijd van 2.59.59 nipt onder zijn streeftijd van drie uur te blijven. Jans Berghuis liep zijn 
favoriete afstand dit keer dicht bij huis en finishte in een mooie tijd 3.37, Art Grit finishte net achter 

hem in 3.44. 

https://www.facebook.com/pg/HAC63-257403577928019/photos/?tab=album&album_id=442634146071627
http://www.hac63.nl/marathonweekend-voor-hac63-atleten/
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Madrid – Jeroen Pieter van der Vliet ging zondag van start in de Rock and Roll Madrid Marathon. 
Volgens hem was het mede door de warme temperaturen van 25 graden ‘zijn zwaarste beproeving’ 

ooit, maar hij voltooide wel de ruim 42 kilometer in een mooie tijd van 3.32. De eerste halve 
marathon ging hij nog voorspoedig, maar de tweede helft vielen het zonnige weer in combinatie met 

het heuvelachtige parcours hem toch zwaar. 

Tekst: Antien van der Vegt 

Foto: Familie De Haan 

 

Team HAC’63 wint Run Bike Run in Ter Idzard. 
23 april 2017  

Ter Idzard – Mooie prestaties werden afgelopen zaterdag door diverse HAC’63 atleten neergezet bij 

de zware 12e editie van de Lenis Run Bike Run. Op de sprintafstand (5-19-3,7km) deden Sander 

Kikkert en Manuel Westerveen als HAC’63 team mee op de  estafette. Antien van der Vegt en Eline 
Zomer deden individueel mee op deze afstand. 

 

Sander had een ereplaats van vorig jaar met een ander teamlid te verdedigen. Afgelopen jaar was 
er een spannende strijd geweest met maar 2 teams. Dit jaar was er meer tegenstand, maar kende 

beide ook een minder goede voorbereiding vanwege blessureleed. Ook dit jaar waren de rest van 
de deelnemers niet sterk genoeg. Na een sterke loopronde van Manuel, kwam door het fietsgeweld 

van Sander (ruim 42 km per uur gemiddeld) het HAC’63 team als eerste het wisselvak in. Met een 
gedegen laatste loopronde van Manuel kwamen zij wederom als eerste over de finish. 

Bij de dames van HAC’63 was het individueel ook een mooie strijd. Antien en debutante Eline liepen 

de eerste 3 kilometer samen op, waarna Antien in de laatste kilometers een klein gaatje creëerde. 
Echter hoefde Eline geen schoenen te wisselen, waardoor zij eerder op de fiets zat. Dit wist Antien 

op de fiets goed te maken en ondanks een slechte tweede wissel met materiaalpech, was het gaatje 
nog groot genoeg. Beide dames liepen een goede laatste loopronde en werden tweede en derde 

dame. 

Op de korte afstand (10-38-5km) stonden Tom en Claudia van Tellingen van HAC’63 aan de start.  

http://www.hac63.nl/team-hac63-wint-run-bike-run-in-ter-idzard/
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Tom moest helaas vanwege een lichte blessure na de zware fietsronde opgeven. Claudia had een 
derde plek van vorig jaar te verdedigen. De tegenstand was helaas te sterk en zij kwam dan ook als 

5e dame over de finish. Echter was zij zeker niet ontevreden, want ondanks de sterke tegenwind, 
die vooral een uitdaging bleek op de fiets, was zij maar liefst tien minuten sneller dan vorig jaar. 

Tekst: Claudia van Tellingen en Antien van der Vegt 

Foto’s: Dirk Zomer 
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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 

 

 

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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