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Redactioneel 
 
2e helft  
 

 
Mooie vakantie gehad? Of nog wat in 
petto? In ieder geval zullen de meeste 

mensen weer in school of werkritme 
moeten komen. Met daarbij ook weer 
mooie wedstrijden op de planning. De 

senioren competitie is op de helft en er 
zijn al enkele leden die bijna het minimale 

aantal wedstrijden gelopen hebben. Maar 
het spannende deel komt nog, als de 
punten race wordt ingezet en er gejaagd 

gaat worden op de nummers 1. 
 
In deze uitgave staan we even stil bij het 

overlijden van een zeer gewaardeerd oud 
lid. Het is mooi om op deze manier 
kennis te nemen wat er in  het verleden is 

gedaan voor de club en de atletiek in het 
bijzonder.  
 

Achter de schermen wordt altijd veel 
werk verzet. Zo is het bestuur blij dat Ans 
per september het vaste team komt 

versterken. Lijkt het jou ook leuk om 
meer te weten van Hac63, mee te denken, 

te onderhandelen? Er is nog 1 vacature 
in het bestuur. 
 

Verder lijkt het op alle fronten wat stil te 
zijn. Niets minder is waar, diverse 
commissie zijn hard aan het werk om 

binnen Hac63 diverse activiteiten te 
organiseren. Zo komen de 
clubkampioenschappen er ook weer aan.   

 
Ik wens iedereen een mooie start van de 
2e helft van 2017.   

 
Veel leesplezier……………………………… 
 

 
                                                    Manon Vos 

 
 
KOPY insturen voor 25 september 2017 
info@hac63.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:info@hac63.nl
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Voorwoord september 2017 

De vakantie is weer voorbij en het normale leven komt weer opgang. Dat betekent ook dat de 

trainingen weer zijn begonnen en dat het aantal wedstrijden ook weer toeneemt. In de 

zomervakantie hebben we in een aangepast schema kunnen trainen, het was mooi om te zien dat er 

iedere week toch zo’n 30 a 40 atleten kwamen trainen. Dat geeft ons als vereniging ook het idee dat 

je het ergens voor doet. We zijn onze buren van Voetbalvereniging Hoogeveen ook dankbaar dat wij 

in deze periode van hun toiletten en douches gebruik konden maken.  

Toch weten wij als bestuur zijnde dat deze situatie alles behalve ideaal was. Nu kwam het allemaal 

vrij plotseling en was er weinig tijd om met een betere oplossing te komen. Maar wij zijn zeker van 

plan om op zeer korte termijn met de gemeente om de tafel te gaan, zodat we volgend jaar hopelijk 

een betere oplossing hebben. Daar horen jullie te zijner tijd meer over.  

Maar er is veel meer gebeurd deze zomer, zoals jullie misschien al hebben meegekregen is 

Run2day Hoogeveen gesloten. Een vervelende situatie voor Henk Veldkamp, voormalig eigenaar 

van de winkel, maar ook voor het personeel dat daar werkzaam was. Het heeft ook voor ons als 

vereniging gevolgen. De clubkleding werd namelijk geleverd via Run2day, we zijn nu met een 

tweetal sponsoren in gesprek om dit op zich te nemen. Ook hier horen jullie te zijner tijd meer over, 

maar we zijn hier dus mee bezig.  

Ook hebben deze zomer weer verschillende grote toernooien plaats gevonden. We hebben 

(waarschijnlijk) allemaal genoten van het WK atletiek in Londen, maar hier deed geen lid van 

HAC’63 aan mee. Zij waren wel op andere grote toernooien te vinden. Zo hadden we atleten die 

actief waren op het NK junioren, het NK senioren, de Nationale C-Spelen, de Nationale D-Spelen en 

bij het EK Masters. Veel medailles leverde het niet op, maar er zijn weer veel clubrecords 

gesneuveld. De enige medaille die deze zomer werd gewonnen was voor Lamko Hulzebos op de 

halve marathon. Maar medaille of niet, wij zijn trots op alle toppers die mee hebben gedaan aan 

deze toernooien.  

Ook is het bestuur per 1 september versterkt door Ans Bekkering. Zij was eerder dit jaar al 

toegelaten tot het bestuur, maar had aangegeven pas per september te kunnen beginnen. Hiermee 

is het aantal bestuursleden gestegen naar zes. Toch is het bestuur nog niet compleet, wij zoeken 

nog steeds een zevende bestuurslid om het team te complementeren.  

Kijk ik nog even naar de maand september dan zie ik dat de clubkampioenschappen ook weer op 

het programma staan. Informatie zal door de WOC zo snel mogelijk worden gegeven, maar ik hoop 

daar weer veel leden te mogen zien strijden om de titels van clubkampioenen.  

Remco Bos 

secretaris HAC’63    

 
 
In memoriam: Mathieu Kardurk 

Tot ons kwam het droevige nieuws dat op 8 juli 2017 Mathieu Kardurk op 87-jarige leeftijd is 

overleden. Mathieu kwam door zijn drie dochters in aanraking met atletiek en HAC’63. Mathieu 

heeft veel betekend voor HAC’63, zo was hij onder andere secretaris en hij was tevens één van de 

drijvende krachten achter ons lidmaatschap van de Atletiek Unie. Hij groeide uit tot een van de 

hoogste functionarissen binnen de atletiekunie die wij ooit hebben gehad. Mathieu had namelijk 

grote belangstelling voor het jurywerk. Hij werkte zich op van jurylid tot secretaris van de Nationale 

Jurycommissie.  
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Door de Atletiekunie is Mathieu diverse malen onderscheiden. Zo werd hij door al zijn 

werkzaamheden voor de Atletiekunie in 1988 al onderscheiden met het Unie Erekruis. En in 2001 

volgde een benoeming tot lid van verdienste bij de Atletiekunie. Ook was hij betrokken bij de 

organisatie van de Wereldspelen voor gehandicapten in 1990 in Assen. Hier mocht hij namens het 

jurycorps van die Spelen de Frans Jutte Trofee (tegenwoordig Jurywaarderingsbeker) in ontvangst 

nemen. 

Bestuur HAC’63 

 

Nieuwe contracten voor Jan ten Cate en Gerrit Voortman 

Misschien heb je er al iets van opgevangen, maar sinds deze zomer geven Jan ten Cate en Gerrit 

Voortman onder een nieuwe constructie training bij HAC’63. Zij zijn nu namelijk in dienst van STK 

Drenthe en via dit bedrijf kunnen Jan en Gerrit bij ons training geven. Hoe zit dit precies in elkaar en 

waarom hebben wij voor deze constructie gekozen? 

STK Drenthe is een bedrijf dat trainers, maar ook ander personeel, in dienst neemt voor 

verschillende sportverenigingen. Zij doen dit zonder winstoogmerk. Toch zullen onze kosten 

stijgen, dat heeft te maken met onder andere belastingen.  

We hebben deze keuze gemaakt omdat beide trainers, hun maximale vrijwilligers vergoeding al een 

paar jaar overschrijden. Wij mogen onze trainers een vergoeding geven van maximaal 1500 euro 

per jaar. Gaan wij daar over heen, dan moeten zowel de trainer als wij belasting gaan afdragen. Wij 

geven daarom nooit meer dan die 1500 euro. Het nadeel van dit systeem is dat een vergoeding voor 

kilometers ook onder deze 1500 euro valt. En daar zit vooral het probleem, zowel Jan als Gerrit 

maakten dusdanig veel kilometers voor de club dat zij aan het einde van het jaar meer voor de club 

betaalde, dan dat ze van de club ontvingen. Zij moesten dus als ware betalen om training te geven.  

Wij als bestuur vinden dat geen wenselijke situatie. Het moet niet zo zijn dat een trainer van HAC’63 

meer kosten maakt dan dat hij vergoed kan krijgen. Samen met STK Drenthe hebben wij daarom 

berekend wat deze kosten precies zijn. We hebben een contract opgesteld waardoor Jan en Gerrit 

niet meer kosten zullen maken voor onze vereniging. Maar ze kunnen ook niet meer ontvangen dan 

dat wij begroot hebben. We zullen als club dus extra kosten maken, maar daar tegenover staan ook 

weer andere voordelen. Zo kunnen wij onze trainers behouden, wij kunnen op deze manier op een 

legale manier de gemaakte kosten vergoeden en in het geval van ziekte, kan STK Drenthe een 

vervanger regelen.  

Sommige trainers kwamen met de vraag waarom zij ook niet onder deze regeling vallen. En het 

antwoord daarop is vrij simpel. De vrijwilligersvergoeding die wij onze trainers bieden is voor zowel 

de vereniging als voor de trainers financieel gunstiger. Zo kunnen wij onze kosten laag houden, 

waardoor wij ook de contributie lager kunnen houden. En de trainers hebben geen gedoe met de 

belastingdienst en lopen daarmee niet het risico dat deze vergoeding invloed heeft op de 

belastingteruggave of wat zij eventueel nog moeten betalen aan de belastingdienst. Daarnaast 

zouden we deze trainers ook het zelfde aanbieden als Jan en Gerrit zodat zij nooit meer zouden 

krijgen dan de vooraf berekende kosten. Wat dus betekend dat als de trainer op 800 euro uitkomt, 

hij voordeliger uit is onder de vrijwilligersvergoeding.  

Het kan best zijn dat er in de nabije toekomst wordt besloten om ook andere trainers deze regeling 

aan te bieden. We kennen als bestuur ook voorbeelden van trainers die in de zelfde situatie dreigen 

te komen als Jan en Gerrit, wij houden dit daarom ook goed in de gaten.  
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Zomertransfers  

We kennen het van het voetbal, de transferperiode. Afgelopen zomer leek het ook wel op een 

transferzomer voor HAC’63, al heeft het binnen het atletiek vaak wel andere oorzaken. De transfers 

die plaatsvonden waren voornamelijk binnen de talenten/mila-groep plaats. Jorick Nijenhuis  

verlaat de groep van Jan ten Cate vanwege zijn studie in Groningen, hij gaat verder trainen bij 

GSAV Vitalis.  

Ook Iris Velting verlaat HAC’63 vanwege haar studie, zij gaat trainen op Papendal onder leiding van 

voormalig bondscoach Honoré Hoedt. Iris nam afgelopen week afscheid van de groep en bedankte 

haar trainers Jan ten Cate en Tom van Tellingen voor de begeleiding in de afgelopen jaren. In 

tegenstelling tot Jorick blijft Iris haar wedstrijden wel namens HAC’63 lopen.  

En waar sommige atleten de club verlaten, hebben er ook ingaande transfers plaats gevonden. Een 

paar atleten van andere vereniging hebben namelijk de keuze gemaakt om over te stappen naar 

HAC’63.  Hierdoor zijn wij weer een aantal talenten rijker. Het is het bewijs dat wij op de goede weg 

zijn met de talentengroep.  
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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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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting of 
15% spaarkorting over het gehele assortiment 
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Loopjes  september-oktober (www.hardloopkalender.nl ) 

 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

  September 

Zat 2 Dijkhuizenrun  Ruinerwold 5 – 10 km 

Vrij 8 Pesserrun   Pesse 5  km 

Zat 16 Airportnightrun  Eelde 5 – 7.5 – 10 km 

Zat 16 Klenckeloop  Oosterhesselen 5 – 10 km 

Zon 17 Sandur  Emmen 5 – 10 km 

Zon 17 Meppel Cityrun  Meppel 4 – 8 EM 

di 19 Baanloop Epe   

Zat 23 Runforestrun Springdal  Ootmarsum 15 – 25 – 35 km 

Zon 24 Schutsrups Run  Exloo 5 – 10  – 21.2 km 

Zon 24 7 Heuvelen Trailrun  Heerde 10 EM – 20 km. 

Zon 24 Dwingelderveld Maratrhon  Lhee 42.1 km 

Zat 30 Herfst Crossloop  Veenhuizen 5 – 10 km 

     

  Oktober 

Zat  7 Ravijnloop Nijverdal 5.1 – 10.2 – 15.3 km. 

Vrij  13 Friday the 13th Marathon Leek 42.2 km 

Zat  14 AH Elzinga Reest-Run Meppel 10 – 21,1 km 

Zon 15 Bork - Stuifzandrun Stuifzand 5 – 10 km 

Zat  21 Boszichtrun Beilen 5 – 10  km – 10 EM 

Zat 21 Oldemeijercoss Hardenberg 3 – 6 – 9 km 

Zat  21 RunForestRun Indian Summer Ultra Rolde 60 – 100 – 127 km 

Zat 28 Dwingelerveld-loop en AVD Cross Dwingeloo 7.5 – 15 – 21.1 km 

     

     

     

     

     

     

 

Wedstrijden 2017 Hoogeveen: 

15 oktober 2017 Bork Stuifzandloop 

11 november 2017 Schoonhovencross 

 

http://www.hardloopkalender.nl/
http://www.dijkhuizenrun.nl/
http://www.pesserrun.nl/
http://www.airportnightrun.nl/
http://www.klenckeloop.nl/
http://www.sandur.nl/
http://www.meppelcityrun.nl/
http://www.runforestrun.nl/
http://loopcircuit.nl/
http://www.trailrunning-veluwe.nl/7-heuvelen-trailrun
http://www.dfwrunners.nl/flyerdwingelderveldmar.htm
http://www.veenhuizenactief.nl/
http://www.ravijnloop.nl/http:/www.ravijnloop.nl/
http://www.dfwrunners.nl/
http://www.avdesprinter.nl/
http://www.loopgroepbeilen.nl/boszichtrun.html
http://www.oldemeijercross.nl/
http://www.indiansummerultra.nl/
http://www.avdcross.nl/
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HAC’63 HYPOTHEEKCENTRUM 

HOOGEVEEN COMPETITIE 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenstand per 1 september: 

Er is een totaal overzicht geplaatst 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, Albert Jan de Haan  245  (6) 1. Ilona Stille 300 (7) 

2. Arjan Gruppen  180 (5) 2. Ine Snoeken 235 (5) 

3.Jeroen-Pieter vd Vliet  164 (5) 3. Eline Glas 200 (4) 

4. Harm Jan Martens  145 (3) 4. Antien van der Vegt 190 (4) 

5. Jerome COrba  135 (4) 5. Sabine Nijstad   45 (1) 

 

 

 2017 Wedstrijd Afstand  

Maart  

1 12 maart Runnersworld Bentincksparkloop 10 km 

2 16 maart  Coopertest  nvt 

3 25 maart Zuudwoldiger Viaductloop 5 mijl 

4 28 maart Primera Run 4 mijl 

April 

   Stuifzand Bork loop VERZET  

Mei 

6 6   mei Lexis Crossloop  10 km 

7 17 mei Erflandenrun Hoogeveen 5 km 

Juni 

8 7   juni Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

 18 juni De 10 km. van Nederland VERVALLEN 10 km 

10 29 juni Wiekloop 5 km 

Juli 

11 1   juli Goudplevierrun Nieuw Balinge 6 km 

12 8   juli Singelloop Hollandscheveld 10 km 

Augustus 

13 30 augustus Alkeloop Kerkenveld 10 km 

September 

14 8   september Pesserrun 5 km 

15 16 september Klenckeloop Oosterhesselen 5 km 

16 30 september Clubkampioenschappen 100 meter 

17 30 september Clubkampioenschappen 3 km 

Oktober 

18 1   oktober Bikkelloop Zuidwolde 5 km 

  5 15 oktober Bork Stuifzandloop 5 km 

19 26 oktober Coopertest Nvt 

November 

20 11 november Schoonhovencross Hollandscheveld 7.5  

mailto:competitie@hac63.nl
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Heren 40+   Dames 40+ 
1. Gerko de Roo 300 (8) 1. Manon Vos 420 (10) 

2. Jannes Dolfing 290 (6) 2. Evelyn Bouwknegt 354 (10) 

3. Rolf Koopman 270 (6) 3. Cathy van Es 350 (7) 

4. Jonny Talen 150 (4) 4. Will Inge Hulzebos 230 (5) 

5. Erik Tibben 139 (4) 5. Renate Hofstee 140 (4) 

 

Heren 50+   Dames 50+ 
1. Horst van den Berg  185 (4) 1. Jozina Ernst 380 (9) 

2. Rob van de Graaf  145 (3) 2. Marian Booijink 310 (7) 

3. Lukas Hulzentop   92 (3) 3. Alida Jansma 200 (4) 

4. Art Grit   85 (2) 4. Jacqueline ten 185 (4) 

5. Lamko Hulzebos   80 (2)      Brummelhuis 

   5. Betty Bos   90 (2) 

Heren 60+ 
1. Arie Prins 340 (7) 

2. Koos Kip 190 (5) 

3. Jan Lip 185  (4) 

4. Henk Daling 135 (4) 

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 

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.  
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  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 definitieve schema van 2017. 

Er zijn 2 wedstrijden vervallen.  Die van mei en 1 in augustus. 

 

Jan ten Cate 

 

Tussenstand Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 

De nieuwe tussenstand. In juli staat de singelloop op het programma en in augsutus is er de 

Alkeloop.Veel sSucces. Groet Jan ten Cate en Miranda Karssies. 

 2017 C/D junioren A/B junioren 

Maart  

1 12 maart Runnersworld Bentincksparkloop Runnersworld Bentincksparkloop 

2 25 maart Zuudwoldiger Viaductloop Zuudwoldiger Viaductloop 

3 28 maart  Primera 4 mijl Run 

April 

4 9 apil  Cascaderun 

Juni 

5 7 juni Speeltuinloop Hollandscheveld 2km Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

6 22 juni Baanloop Ommen 1500m Baanloop Ommen 1500 m 

7 25 juni Grachtenloop Coevorden Grachtenloop Coevorden 

Juli 

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

Augustus 

9 30 aug. Alkeloop Alteveer Alkeloop Alteveer 

September 

10 19 sept. Baanloop Epe Baanloop Epe 

11 24 sept. Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen 

Oktober 

12 1 oktober Bikkelloop Zuidwolde Bikkelloop Zuidwolde 

November 

13 4 nov. Lemelerbergloop Lemerlerbergloop 

14 11 nov. Schoonhovencross Schoonhovencross 

December 

15 23 dec. Dorpsloop De Krim Dorpsloop de Krim 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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A/B Junioren Meisjes   

P
u

n
te

n
to

ta
al

 

Benticks 

parkloop 

5 km      

12 maart 

Cooper 

test       

16 maart 

Zuudwol-

diger 

Viaduct 

loop         

2 ½  mijl 

25 maart 

Primera 4 

Mijl Run 

28 maart 

Cascade 

run  

5 mijl 9 

april 

Speeltuin 

loop 

H'veld  

 5 km  

7 juni  

Baanloop 

Ommen  

22 juni 

1500 M 

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   P
u

n
te

n
 

to
ta

al
 

       

Ephrem Beem A 345 50 50 50 50 50 50 45 

Job IJtsma B 320 45 45 45 45 40 50 50 

Jan Bouwknegt B 85       40 45 - - 

 

C/D Junioren Meisjes   

P
u

n
te

n
to

ta
al

 

Benticksparkloop 
2,5 km 12 maart 

Coopertest 
16 maart 

Zuudwoldiger 
Viaductloop 
2 1/2 mijl 25 

maart 

Speeltuinloop 
H'veld 7 juni 

2 km 

Baanloop 
Ommen 
22 juni  

150M & 
300 M 

Milou Karssies 
A2 
pup. 190 - 45 50 45 50 

Kike Velting D 100 - 50 - 50 - 

Kate de Jonge D 115 - 35 - 40 40 

Hanne Been C 65 - 30 -   35 

Tess Kuhnen A1 45 - - - - 45 

Maaike Geerling C 40 - 40 -   - 

Joyce Kats C   - - -   - 

Joëlle Minderhoud C   - - -   - 

Nikita Heuvelman C   - - -   - 

 
 
C/D Junioren Jongens 
 
   

P
u

n
te

n
 

to
ta

al
 

     

Milan Linthorst D 195 50 50 50 45 50 

Wouter de Roo D 170 40 40 40 50 - 

Nick kerkhof C 135 45 45 45 - - 
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Tim van Es D 110 - 35 35 40 - 

Ruben Eefting A1 45 - - - - 45 

Tussenstand PR-competitie pupillen  

A pupillen 

 
 

15-1-
2017 

4-2-
2017 

11-3-
2017 

18-3-
2017 

30-3-
2017 

2-4-
2017 

22-
4-

2017 

27-
5-

2017 

1-7-
2017 

8-7-
2017 

 

Jade 
Schuitema 

2+0  1+1  0+1 1+1 1+0 1+3 1+2 1+3 19 

Lisanne 
Venema 

 1+3  1+0 0+1  1+1 1+2 1+3 1+2 18 

Tess Kuhnen 
 

1+1  1+2 1+2 0+1  1+2   1+3 16 

Joran 
Nanninga 

 1+3  1+2 0+2 1+1   1+2 1+1 16 

Rosalie Kohl 
 

 1+3  1+0 0+1  1+2 1+1 1+1 1+2 16 

Roan Jones 
 

 2+0   3+0 1+2  1+0 1+1 1+2 14 

Nathan van 
Ooijen 

 2+0   0+1 1+1  1+2 1+1 1+1 12 

Luuk Engels 
 

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

Ruben Eefting 
 

 1+2   0+0 1+0 1+0  1+1 1+3 10 

Tim ten Kate 
 

    0+1 1+0 1+1 1+2 1+0 1+1 10 

Micah 
Djababoe 

 2+0   0+1   1+2 1+0 1+2 10 

Damian 
Helder 

 1+3   0+2     1+2 9 

Keledi Groen 
 

 1+2   3+0     1+0 7 

Edrich Scott 
 

    0+1     1+3 5 

Danique 
Vredeveld 

   2+0 0+0     1+2 5 

Teun Dijk 
 

    3+0 1+1     5 

Joost Bel 
 

    0+1     1+2 4 

Lillian Lensen 
 

         1+3 4 

Eva Kreeft 
 

    3+0     1+0 4 

Hanna Kreeft 
 

    3+0     1+0 4 

Kim Norde 
 

    3+0     1+0 4 

Casper Dekker 
 

    3+0     1+0 4 

Mathijs 2+0 1+0         3 
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Dingshoff 

Indy Seinen 
 

    3+0      3 

Charlotte 
Tempel 

    3+0      3 

Sophie Croon 
 

    3+0      3 

Julia de Vries 
 

    0+1 1+0     2 

Leonie Kuik 
 

    0+1      1 

Pim de Vos 
 

    0+1      1 

Matthijs 
Mulder 

    0+1      1 

 

B – C – mini pupillen 

 
 

15-1-
2017 

4-2-
2017 

11-3-
2017 

18-3-
2017 

30-3-
2017 

2-4-
2017 

22-
4-
2017 

27-
5-
2017 

1-7-
2017 

 Totaal 

Loren Reumer 
 

1+3 1+1 1+1 1+2 0+1 1+0 1+1 1+3 1+1 1+3 25 

Evon Everts 1+1 1+3 1+2 0+0 0+2 1+0 1+2 1+3 1+2 1+1 24 
 

Niels Eefting 
 

 2+0 1+1  0+2 1+2 1+1  1+2 1+2 17 

Reinout 
Venema 

 2+0  1+0 0+1  1+1 1+3 1+3 1+2 17 

Des ter Heide 
 

2+0 1+0  1+0 3+0  1+0 1+2 1+1 1+2 16 

Wes Jones 
 

 2+0   3+0 1+1  1+2 1+0 1+2 14 

Sebaya 
Kwakkenbos 

 2+0   3+0  1+1 1+1 1+3 1+0 14 

Lynn Norde 
 

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

Vera ten 
Zijthoff 

    0+2   1+2 1+3  9 

Jorrit 
Hogenkamp 

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

Finn Blokzijl 
 

 2+0 1+0 1+0 3+0 1+0    1+0 9 

Naomi Kuiper 
 

 2+0   0+2 1+2     7 

Lennart vd 
Kraan 

 1+1   0+1 1+2     6 

Stephan vd 
Kraan 

 2+0   0+1 1+1     5 

Dominique 
Fieten 

    3+0     1+1 5 

Evi 
Grotentraast 

    3+0     1+1 5 

Sabine     3+0     1+1 5 
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Zuidema 

David Kreeft 
 

    3+0     1+1 5 

Alizee 
Wemmenhove 

    3+0     1+1 5 

Lieke Snoeken 
 

    3+0     1+1 5 

Myrthe 
Wolting 

    3+0     1+1 5 

Tijn Kohl 
 

    3+0     1+1 5 

Meike Boer 
 

    0+1     1+2 4 

Gerick Scott 
 

    3+0     1+0 4 

Esther Olthof 
 

    3+0     1+0 4 

Rion Norde 
 

    3+0     1+0 4 

Gijs Piekaar 
 

2+0 1+0   0+0      3 

Evie Otten 
 

    3+0      3 

Renate 
Piekaar 

    3+0      3 

Noah Lowijs 
 

         3+0 3 

Nina 
Bruinenberg 

         3+0 3 

Daphne 
Veuger 

         3+0 3 

Mike 
Methorst 

         3+0 3 

Isa Scholing 
 

    0+0     1+1 2 

Amy van Dijk 
 

    0+0      0 
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Jarig in  september 

Dag Naam Leeftijd  Dag Naam Leeftijd 

01-sep Jonge, Jan de 48  19-sep Bloemberg, Rina 65 

02-sep Schuitema, Jade 10  19-sep Hooijer, Peter 51 

04-sep Vliet, Jeroen- Pieter van der 31  20-sep Standaart, Gijs 9 

04-sep Brus, Hielke 20  21-sep Kats, Joyce 15 

05-sep Lubbers, Astrid 49  21-sep Martens, Harm Jan 37 

05-sep Rutgers, Peter 38  22-sep Kamman-Verschoor, Henny 76 

06-sep Booij, Geralda 44  23-sep Bouwknegt, Jan 17 

06-sep Zomer-Senvage, Mariella 49  23-sep Jonkman, Wim 37 

07-sep Dekker, Steve 32  23-sep Sikken, Harm 60 

09-sep Geerling, Hetty 48  27-sep Hulzebos, Will-Inge 46 

09-sep Scott, Gerick 9  27-sep Blecourt, Klaas-Jan de 56 

11-sep Groot, Ton 60  27-sep Lovers, Femmieke 55 

11-sep Pol, Ronald 49  28-sep Holten, Richard van 32 

11-sep Heiden, Henk van der 68  28-sep Piest, Sandra 33 

13-sep Kohl, Rosalie 10  28-sep Haan, Albert-Jan de 37 

13-sep Haan, Steven de 51  29-sep Nanninga, Joran 11 

14-sep Nieuwenhuizen, Tyrzah van 12  30-sep Vos, Pim de 10 

16-sep Bouwknegt, Erik 49  30-sep Berg, Floortje van den 9 

17-sep Brunsting, Allard 47  30-sep Koster, Bart 14 

       
 

Jarig in  oktober 

Dag Naam Leeftijd  Dag Naam Leeftijd 

02-okt Bos, Monique 50  21-okt Wolf, Miranda 51 

02-okt Baas-van Vlist, Judith 48  21-okt Knol, Wilbert 14 

04-okt Leuninge, Myron 13  23-okt Kranghand, Wessel 51 

04-okt Mehorst, Mike 8  25-okt Wapstra, Manon 18 

04-okt Drent, Rolph 50  25-okt Berg, Horst van den 54 

06-okt Kreeft, Eva 11  25-okt Boer, Reinier de 16 

10-okt Groen, Keledi 11  27-okt Everts, Henk 74 

11-okt Reinders, Marga 49  27-okt Nijstad, Sabine 24 

15-okt Lok- Roos, Marjolein 32  27-okt Steen, Menno 12 

17-okt Buning, Denise 12  28-okt Beugelink, Annet 56 

18-okt Comello, Ria 51  30-okt Nijstad, Roel 51 

19-okt Tjeerdsma, Jan 58  31-okt Kelly, Pauline 14 

20-okt Goor, Trea van 37     

 
 

Leden Mutaties 

Aanmeldingen per 1-9-2017 Afmeldingen (worden 1x per  

 kwartaal gepubliceerd)  

Avani Blok   

Tabitha Zeeman   
Reinier de Boer   
Henk van der Heiden   
Joris Bousema   
Bryan Grondstra   
Michelle Gruppen   
   
   

Marith Guichelaar 
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Marathon 

Onderwerpen verzinnen voor zo’n column is altijd weer 

een dingetje. Soms zit ik zo vol ideeën dat ik bedenk om 

een voorraadje aan te leggen, dat als het dan weer de 25e 

is, dat ik er zo een van de stapel kan pakken. Hoe 

makkelijk zou dat zijn. Maar helaas, dat is weer mislukt; 

geen voorraadje. Maar wel zat de hele zomer vol met 

inspiratiebronnen. Bijvoorbeeld tijdens een weekendje 

Dublin, waar ik mijn nieuwe hobby heb uitgeoefend. 

Nieuwsgierig? Vasthouden die nieuwsgierigheid, dat 

onderwerp verdient een hele column voor zichzelf maar 

die komt niet nu.  

Deze keer gaat het over trainen voor de marathon. Sinds 

ik ben verhuisd train ik niet meer op de baan en ren ik alle 

rondjes gezellig met mezelf. Dat is op zich prima om 

gewoon op conditie te blijven en om caloriën te 

verbranden. Maar als echte training is het toch wel lastig. 

Het is natuurlijk sterk afhankelijk van waarvoor je aan het 

trainen bent; gericht trainen voor een snelle 5km vergt 

andere trainingsinspanningen dan voor een halve of een 

hele marathon. Laat ik nou net in training zijn voor die 

laatste; de marathon. Amsterdam - mijn home town, dat 

moet hem worden. Een marathon is niet niks, en het kan 

een super leuke dag worden mits je goed voorbereid aan 

de start verschijnt (anders kan het wel eens een minder 

leuke dag worden). Het geheim zit hem dus in de 

voorbereiding. Een belangrijk onderdeel voor het goed 

voorbereiden is het hebben van een trainingsplan. Met 

een beetje logisch nadenken en met de hulp van Google 

heb ik een vrij aardig schema voor mezelf kunnen 

opstellen. De maximale afstand iedere week wat verder 

tot een max. van 35km. De totale afstand iedere week 

een beetje hoger met een top week van zo’n 100km. De 

maximale afstand moet natuurlijk zo vlak mogelijk, 

hartslag zolang mogelijk laag houden en gewoon lekker 

meters maken. Tijdens een andere training zou ik de 

hartslag dan wel echt verhoogd moeten worden. Dat kan 

met korte tempoversnellingen op basis van tijd of 

afstand; 5 min tempo X afgewisseld met 5 minuten in 

tempo Y of lekker ouderwets van boom naar boom. Heel 

gemakkelijk allemaal, ik weet precies hoe het (zou)          

moet(en).  

De uitvoering is echter iets lastiger; in een goede 

baantraining ga je namelijk lekker stuk, hartslag naar max. 

 
Alieke’s 

column 

moet(en).  

De uitvoering is echter iets lastiger; in een goede 

baantraining ga je namelijk lekker stuk, hartslag naar max. 

Op de baan heb ik daar ook geen enkele moeite mee, 

daar kom ik voor. Lekker rennen en stukgaan. Gewoon op 

de straat is dat iets anders, ik zie mezelf al in een print 

anderen voorbijgaan om vervolgens honderd meter 

verder op apegapen te liggen en zij mij weer 

voorbijkomen #NOT.  

Of dat moment na driekwart training dat je eigenlijk 

denkt; ‘pff ik kan niet meer’ en dat de trainer zegt: ‘kom 

op! Volhouden!’ en je dat dus doet en je dat zo’n lekkere 

kick geeft. Dat gebeurt gewoon op de straat niet; er is wel 

eens iemand die zegt: ‘zooo, mooi tempo hoor!’ maar je 

hoort zelden: ‘kom op! Volhouden! Sneller!’, als ze dat al 

zouden zeggen dan zou ik er geloof ik eerder door 

worden afgeleid dan dat het me zou helpen. Kortom, de 

maximale hartslag ligt in de meeste trainingsrondjes niet 

zo hoog.  

Dan naast die ‘snelle’ trainingen gaat het voor de 

marathon ook vooral over kilometers maken. Iedere 

kilometer telt. Ik heb eerder een marathon gelopen. Toen 

samen met een vriendin, op twee trainingen na hebben 

we iedere meter samen gelopen. Hartslag laag, lekker 

rond hobbelen, beetje kletsen; hartstikke gezellig. Nu heb 

ik nog wel vriendinnen die lopen, een gaat ook voor 

Amsterdam. Heel handig zou je zeggen maar… die woont 

in Noordscheschut en ik in Amsterdam. Iets minder 

handig dus. Nu ben ik wel zo streng voor mezelf dat ik 4 

keer per de straat op stuur. Maar als ik dan eenmaal 

15km heb gemaakt, dan ben ik er wel een soort van klaar 

mee. Mijn hartslag moet laag blijven anders houd je het 

niet vol, maar zo lang bezig zijn zonder een woord met 

iemand te wisselen en zonder echt moe te worden, pff 

dat is een hele training op zich.  

Dus het schema is er, ondertussen loop ik wel wat 

kilometers achter op dat schema, hopelijk blijft het 

daarbij en ga ik het schema nu volgen. Dan kan ik die 

topweek redden en ook de 35km moet misschien nog wel 

lukken. Dan komt het goed. Nog een paar weekjes streng 

zijn voor mezelf en ik sta goed voorbereid aan de start. 

Dan mag ik hopen dat het een super leuke dag wordt! En 

anders verval ik mooi naar die andere nieuwe hobby van 

die ik in het begin heb aangedragen, die is iets 

gemakkelijker. 
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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: Allround Spikes maat 44, merk Brooks.  €20,-  

Evelyn Bouwknegt 0528268002 

  

mailto:hactueel@hac63.nl
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Te koop aangeboden, de volgende clubkleding: 

- Broek korte tight (maat 8, gebruikt); 
- Singlet (maat 140, gebruikt); 

- HAC’63 jubileumshirt (maat 12, zo goed als nieuw); 
- Broek kort (maat M, zo goed als nieuw); 

- Singlet (maat L, zo goed als nieuw). 
 

Bij interesse contact opnemen met Jeannet Roos 
(0643492734). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze stoere spikes van Asics kunnen nog wel wat rondjes mee.  Inclusief sleuteltje en nog scherpe 
puntjes. 

Let op: spikes vallen klein  

 

 

 

 

 

 

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

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

Hac singlet mt 140 ( 12,50 euro)  

Atletiek jasje met capuchon merk ronhill  mt 7-8 jaar ( 20 euro) 
Spikes Asics mt 39 ( 15 euro)  

Groet Ingeborg  06-12285201  .ingeborgluttik@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

       

mailto:ingeborgluttik@hotmail.com
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Prijzenregen voor HAC’63 bij Varia Run 
2 augustus 2017  

 

Dedemsvaart- Hoewel veel mensen vakantie aan het vieren zijn, gingen een aantal HAC’63-
atleten van start bij de Varia Run in Dedemsvaart. Deze loopwedstrijd rondom het centrum 

van Dedemsvaart maakt deel uit van de Dedemsvaria feestweek. 

De Varia Run ging van start met een Bambino-Run over 500 meter. Lucas Martens uit 
Hoogeveen finishte daarbij als 2e en mocht een zilveren medaille mee naar huis nemen. 
Guido Karssies uit Hollandscheveld viel net buiten de prijzen, maar eindigde knap als 5e bij 
de jongste jeugd. Zus Eline Karssies liep bij de 1000 meter Kids Run naar een 3e plaats. 
Mika Keizer uit Ruinerwold ging op dezelfde afstand met de overwinning aan de haal bij de 
jongens. Sharon Steenbergen uit Zuidwolde wist eveneens te winnen bij de oudere jeugd 
van 10 tot en met 12 jaar. Milou Karssies kwam net een paar seconden tekort voor een 

podiumplaats. Milou werd 4e, maar liep met 3 minuut en 43 seconden wel een snelle tijd. 

Na de jeugd was het tijd voor de volwassenen op de 5 en 10 kilometer. Deze afstanden 
gingen tegelijk van start. Na 2 rondjes op het parcours van 2,5 kilometer was er een 7e 
plaats voor Harm-Jan Martens uit Hoogeveen in 16.48 minuten. Jan ten Cate liep op 
dezelfde afstand naar de overwinning bij de mannen 50+. Met zijn tijd van 19.18 bleef hij de 
nummer twee in zijn categorie bijna een minuut voor. Bij de vrouwen was er een 2e plaats 
voor Ilona Stille in 21 minuten en 29 seconden. Clubgenote Ine Strijker werd eveneens 2e bij 

de dames 35+ in 19 minuten en 12 seconden. 

Op de dubbele afstand werd Albert-Jan de Haan 4e bij de mannen senioren in 37.34 
minuten. Hij moest Jannes Dolfing (37.16 min), Rolf Koopman (37.19 min) en Bert Karssies 
(37.31 min) net voor zich dulden. Deze drie heren van HAC’63 maakten het gehele podium 
compleet bij de mannen 40+. Simon Hooijer uit Noordscheschut pakte de overwinning bij 

de mannen 50+, net als Cathy van Es-Bode dat deed bij de dames 45+. 

Tekst: Jacelyn Gruppen 

Foto: Albert-Jan de Haan 

 

http://www.hac63.nl/prijzenregen-voor-hac63-bij-varia-run/
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Lamko Hulzebos sluit EK af met bronzen medaille 
6 augustus 2017  

 

Aarhus (Denemarken)- HAC’63 atleet Lamko Hulzebos heeft het Europees Kampioenschap 
voor masters afgesloten met een bronzen plak op de halve marathon. Door de straten van 
het Deense Aarhus wist Lamko samen met Ton Bosgoed en Peter Mijsberg een derde 
plaats te bemachtigen in het landenklassement(50+). Lamko voegt hiermee opnieuw een 

medaille toe aan zijn indrukwekkende verzameling van eremetaal. 

Nadat Lamko Hulzebos met een twaalfde plaats op de cross een zware start van het EK 
kende, besloot de Zuidwoldiger atleet om de 5 kilometer over te slaan en zich volledig te 
focussen op de halve marathon. Achteraf bleek dit dus de goede keuze te zijn aangezien 
het hem een Europese medaille opleverde. De start van de halve marathon vond plaats bij 
het stadion, voor de lopers was dit een ideale locatie omdat ze de eerste kilometer in een 
rechte lijn konden lopen. Daarmee werd voorkomen dat er bij de start meteen gevochten 
moest worden om op de ideale lijn te komen.  Daarna bracht het parcours de lopers, 
waaronder dus ook Lamko door de binnenstad van Aarhus en langs de haven weer terug 

naar het stadion waar de finish op de atleten stond te wachten. 

Het parcours leek met slechts lichte hoogteverschillen in eerste instantie goed te doen. 
Toch was het parcours zwaarder dan het oogde. Een aantal scherpe bochten zorgden 
ervoor dat het tempo met enige regelmaat terug werd geschroefd. Daarnaast kregen de 
atleten af en toe te maken met tegenwind, dat vooral in het havengebied een zwaar 
obstakel kon vormen. Tot het vijftien kilometerpunt zat er een tijd van onder de 1 uur en 15 
minuten in voor Hulzebos. Maar dit was ook het punt waar de atleten te maken kregen met 
de wind en ook Lamko kreeg het daar zwaar. Met nog zo’n zes kilometer te gaan had Lamko 
vooral een strijd met de Deen Claus Poulsen en de Zweed Fredrik  Tedborn. De twee 
Scandinaviërs wisten Lamko net voor te blijven en kwamen als vijfde en zesde over de 
finish. Meer dan een zevende plaats zat er voor Lamko dus niet in. En met de 1.15:37 wist 

hij ook net niet onder de 1.15 te blijven. Toch is Lamko tevreden met zijn tijd en prestatie. 

http://www.hac63.nl/lamko-hulzebos-sluit-ek-af-met-bronzen-medaille/
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Want met deze tijd was Hulzebos sneller dan zijn tijd waarmee hij nog geen half jaar 
geleden Nederlands Kampioen werd. Eén van zijn eerste reacties na de race was daarom 
dan ook dat hij op waarde geklopt was. Toch was het nog niet helemaal gedaan voor 
Lamko. Want ondanks dat hij individueel geen medaille wist te winnen, was de kans 
aanwezig dat hij in teamverband wel op het podium mocht verschijnen. Hij kwam namelijk 
als eerste Nederlander in zijn categorie over de finish. Het was dus afwachten wat de 
andere Nederlanders zouden doen. Ton Bosgoed was de eerste van zijn landgenoten die hij 
na 1.24:43 over de finish zag komen en niet veel later verscheen ook Peter Mijsberg in het 
stadion. De gezamenlijke tijd van de Nederlanders was 4.07:55 en daarmee eindigden ze op 
een mooie derde plaats achter gastland Denemarken en Duitsland. Daarmee kon Lamko 

het EK met een mooi resultaat afsluiten en zijn succesjaar een vervolg geven. 

Tekst: Remco Bos 

Foto: Johan van Hoorn 

 

HAC’63 loopt wedstrijden in binnen en buitenland 
13 augustus 2017  

 

Er werd weer veel gelopen door de leden van HAC’63. Zowel in binnen en buitenland 
kwamen leden van onze vereniging in actie. De PR-commissie geeft een overzicht van de 

verschillende prestaties die afgelopen week zijn neergezet. 

Erik Leusink wint Obstacle Run Staphorst 
Staphorst – Naast één van de snelste regionale atleten op de weg, liet Erik Leusink 
afgelopen woensdag zien dat hij ook op een obstacle run goed uit de voeten kan. De 
behendige atleet van HAC’63 wist in eigen dorp met speels gemak de 29 obstakels op het 
acht kilometerlange parcours door de straten van Staphorst te bedwingen en met maar 

liefst zes minuten voorsprong te winnen. 

http://www.hac63.nl/hac63-loopt-wedstrijden-in-binnen-en-buitenland/
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HAC’63 atletes strijden om winst in Brinkloop 
Diever- Afgelopen dinsdag ging HAC’63 atlete Ine Strijker voor de derde keer dit zomer van 
start in de Brinkloop. Wederom koos zij voor de korte afstand van 2,5 kilometer. Wist zij de 
afgelopen twee keer al dicht bij de 9 minuten grens te blijven, afgelopen dinsdag dook zij er 
maar liefst vier seconden onder. Tevens had ze een mooie strijd met de nummer 1, ook van 
HAC’63, Iris Velting. Iris Velting ging voor de tweede maal van start op deze afstand in de 
Brinkloop. Ze finishte niet alleen als snelste dame, maar ook voor alle heren op deze 2,5 
kilometer. Ook Jannes Dolfing liep dinsdag een goede wedstrijd, op de vijf kilometer werd 
hij tweede met ruim 20 seconden voorsprong op zijn HAC’63 concurrent Rob van de Graaf 

(18.02 en 18.26) 

Jeroen-Pieter van der Vliet loopt PR op Vlieland. 
Vlieland – Zo’n 400 deelnemers maakten afgelopen weekend de overtocht naar het 
Waddeneiland Vlieland, waar op zondag de halve marathon werd gelopen. Jeroen-Pieter 
van der Vliet was één van deze atleten. Het parcoours bracht de deelnemers door de 
duinen van Vlieland de op weg naar de finish die in de haven van Oost-Vlieland lag. Met een 
tijd van 1:27:00 wist Jeroen zichzelf te verassen met een nieuw PR. Het leverde hem ook 

een mooie elfde plaats op in de eindstand. 

Gerrit Voortman loopt wedstrijd in Oostenrijk 
Afritz am See (Oostenrijk) – HAC’63 trainer Gerrit Voortman staat er om bekend graag 
kilometers te willen maken. Als de kans zich dan voordoet om aan een wedstrijd mee te 
doen op zijn vakantie adres, laat hij deze dan ook zeker niet liggen. Door de Bergen van het 
Oosterijkse Afritz am See  wist Gerrit het parcours van 12 kilometer in een tijd van 57.50 uit 
te lopen. Het leverde hem een achtste plaats en een derde plaats in de categorie 50+ op. 

Knappe prestaties in het Duitse Monschau 
Monschau (Duitsland) – Niet alleen in Oostenrijk werd er door leden van HAC’63 gelopen. 
Ook in het Duitse Monschau kwamen leden van onze club in actie. Op de ultramarathon 
kwamen Roel Kleine en Wessel Kranghand in actie. Over het 56 kilometerlange door het 
Duits-Belgisch natuurpark met een aantal leuke klimmen, wisten Roel en Wessel 
gezamenlijk over de finish te komen. Toch wist Wessel, met een eindtijd van 05:41:12, Roel 
met een verschil van twee seconden op de eindstreep net te verslaan. Het leverde beide 
Heren een 18e en 19e plaats in het 50+ klassement op. Beide heren waren waren niet de 
enige HAC’ers die in Monschau in actie kwamen. Jans Berghuis kwam uit op de marathon. 

Met een tijd van 04:09:53 wist hij de race als 11e  in de categorie 55+ te finishen. 

Eline Zomer snelt naar achtste plaats in Zevenhuizen 
Zevenhuizen – Eline Zomer was afgelopen vrijdag naar het Groningse Zevenhuizen 
afgereisd om daar deel te nemen aan de Zeven van Zevenhuizen. Na twee rondes over het 
parcours dat dwars door Zevenhuizen heen kruiste wist Zomer met een tijd van 32:46 als 

achste dame senioren over de finish te komen. 

Tekst: Antien van der Vegt en Remco Bos 

Foto: ? 
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Job IJtsma verbreekt clubrecord op de 800 meter 
13 augustus 201713 augustus 2017  

Utrecht – Tijdens de vierde trackmeeting van 2017 kwamen weer een aantal atleten van 
HAC’63 in actie. Vooral de prestatie van Job IJtsma viel in positieve zin op. Job kwam 
namelijk in de derde serie van de 800 meter in actie. Hier kwam hij ook Jorick Nijenhuis 
tegen. Jorick komt nu nog uit voor HAC’63 maar zal na de zomer van club veranderen. 
Vanwege zijn studie zal hij de overstap maken naar het de Groniniger Studenten Atletiek 
Vereniging Vitalis. Ondanks de aanwezigheid van Jorick, was het een vrij eenzame race 
voor Job die voor het eerst een 800 meter liep. . Job wist zijn serie namelijk te winnen in 
een schitterende tijd van 2:00.79. Hiermee verbrak hij het clubrecord bij de jongens 
junioren B met ruim drie seconden! Jorick volgde als nummer twee in een tijd van 02:03.53.  
Maar de snelste HAC’er op de 800  meter was Erik Leusink. Erik kwam in serie twee in 
actie. En mocht strijden tegen snellere atleten. Erik wist zijn serie met een tijd van 1:58.60 
te winnen. Het was uiteindelijk de tiende tijd overall in Utrecht.  Ook op de 1500 meter 
kwam een atleet van HAC’63 in actie. Jan Bouwknegt kon in zijn serie helaas geen hoge 
ogen te gooien en wist met een tijd van 04:20.93 niet in de buurt van zijn eigen clubrecord 

te komen. 

Tekst: Remco Bos 

 

 

Rustig, maar mooi weekend HAC’63 
21 augustus 201721 augustus 2017  

 

De vakantie is in volle gang, de meeste atleten van HAC’63 bevinden zich nu ergens op een 
mooi vakantieadres. Als je de foto’s op Facebook en Instagram voorbij ziet komen, zitten 
daar hele mooie locaties tussen. Menig atleet kan het daarom ook niet laten om daar dan 
ook een rondje te gaan hardlopen. Op Instagram plaatst bijvoorbeeld Gerrit Voortman 

mooie hardloopfoto’s die het bekijken zeker waard zijn. 

Maar er werd natuurlijk ook nog natuurlijk in wedstrijdverband gelopen.  

Losser – Je kent Losser misschien van de bekende Johma reclames. Maar er is meer dan 
alleen salade in Losser want voor de 52e keer werd de Losserloop georganiseerd. Over 

http://www.hac63.nl/job-ijtsma-verbreekt-clubrecord-op-de-800-meter/
http://www.hac63.nl/rustig-maar-mooi-weekend-hac63/
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een volledig verharde ronde van 5km door het dorp en daarna een prachtige route langs 
bossen, beken en graslandjes liep Claudia van Tellingen voor de 1e keer mee aan deze 
loop. De te lopen afstand was 10km en dat betekende dus twee keer dezelfde ronde, en dat 
was zeker geen straf want het was een mooie ronde. Ook het goede weer zorgde voor een 
aangename wedstrijd welke werd beloond met een prachtige 2e plek bij de dames 

algemeen. 

Mergozzo (Italië) – In het Italiaanse Mergozzo hebben Gerrit Voortman, Erwin Akkerman en 
Tamara de Vries mee gedaan aan de ECO River Run. De naam van deze wedstrijd doet al 
vermoeden dat de race langs een rivier loopt, en dat klopt! Over het acht kilometer lange 
parcours wist Gerrit in een tijd van 27.52 als vijfde overal over de finish te komen. Ook voor 
Tamara de Vries was er een vijfde plaats. Zij kwam als vijfde dame over de finish in een tijd 
van 33.14. Erwin koos ervoor om deel te nemen aan de 17,5 kilometer. Deze afstand bracht 
Erwin over vlak en schaduwrijk pad richting de monding van de rivier de Toce en weer 

terug naar Mergozzo.  Uiteindelijk wist Akkerman de race als zevende uit te lopen. 

Schortens (Duitsland) – voor Jacelyn Gruppen is het wegseizoen weer van start gegaan. Zij 
koos ervoor om haar eerste wedstrijd in het Duitse Schortens te lopen. Hier was een ronde 
van 4125 meter door het centrum van de Oost-Friese stad uitgezet. Jacelyn deed mee aan 
de 10 Engelse mijl, dat hield in dat ze het parcours vier keer moest lopen. Ze was overigens 
niet de enige buitenlandse die aan de start verscheen. Ook atleten uit Kenia, Kroatië en 
Groot-Brittannië stonden klaar aan de start. Deze internationale dames, waaronder dus 
ook Jacelyn, domineerden de wedstrijd.  Zij eisten namelijk de plaatsen 1 tot en met 8 op. 
De achtste plaats was weggelegd voor Gruppen die met een tijd van 58:41 haar seizoen op 
een goede manier begint. 

Tekst: Remco Bos en Claudia van Tellingen 
Foto: via Gerrit Voortman 

 

 

Britt en Maaike actief op Nationale C spelen 
28 augustus 2017  

 

Amsterdam – afgelopen weekend werd voor de vijftigste keer de nationale C spelen 
georganiseerd. Namens HAC’63 namen Britt Roos en Maaike Geerling deel aan dit 
kampioenschap. Beide dames wisten helaas geen podiumplaats te veroveren, maar 

hebben wel mooie prestaties geleverd. 

Britt Roos eindigde op de 800 meter als vierde. Een mooi resultaat voor de eerstejaars 
juniore C. Ze wist van te voren dat het een lastige race zou worden. Eén van haar 
tegenstandsters was namelijk Anne Knijnenburg, de nationaal kampioene van vorig jaar. 
En ook dit jaar liet Anne zien dat zij de te kloppen persoon was. Daarom was er voor Britt 
maar één strategie mogelijk, en dat was van start af aan zo snel mogelijk gaan lopen en de 
koppositie op te eisen. En dat leek aanvankelijk ook te werken wat de eerste ronde liep 
Britt soeverein vooraan. Bij het ingaan van de tweede ronde behield Britt deze voorsprong 
ook. Echter met nog zo’n 250 meter te gaan werd Britt gepasseerd door een drietal atleten. 
Het lukte Britt niet om aan te haken in het tempo, waardoor een kans op het podium 
verkeken was. Uiteindelijk kwam, zoals verwacht, Anne Knijnenburg als eerste over de 
finish in een tijd van 2:14,43. Britt volgde met een tijd van 2:17,95 als vierde. Ondanks dat 
Britt in het verleden wel op het podium heeft gestaan, is deze vierde plaats geen 

http://www.hac63.nl/britt-en-maaike-actief-op-nationale-c-spelen/
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teleurstelling. De Zuidwoldiger atleet liep namelijk een sterke race en is weer een mooie 

ervaring rijker.  

 

Ook voor Maaike Geerling zat er geen podiumplaats in dit weekend. Op het onderdeel 
hoogspringen miste ze net aan de finale. Ze kwam ditmaal niet hoger dan 1.50 meter en bij 
1,55 meter had ze nog kans op plaatsing voor de finale. Ook op de horde onderdelen wist 
Maaike geen finaleplaats af te dwingen. Op de 300 meter horden liep zij een tijd van 50,41. 
Daarmee werd ze vierde in haar serie en alleen de nummer 1 ging rechtstreeks door naar 
de finale. Maar Maaike leverde met een zestiende plaats wel een mooi resultaat. Op de 80 
meter horden moest ze zich proberen te plaatsen voor de halve finale.  De kans op 
plaatsing voor deze halve finale was groter omdat de nummers twee van de series zich 
direct kwalificeerde voor de halve finale. Maar helaas lukte het Maaike niet om bij de eerste 
twee te zitten, haar tijd van 13,90 was de zesde tijd in haar serie. Had zij laag in de 13 
gelopen, dan had ze nog kans om op basis van tijd door te stromen. Maar helaas liepen een 
aantal dames in een andere serie sneller, waardoor die kans ook snel afnam. Ook Maaike 
kan terugkijken op een mooi toernooi. Ondanks dat ze op geen enkel onderdeel plaatsing 
voor de finale afdwong, heeft ze wel goede ervaring opgedaan dat ze mee kan nemen naar 

een volgend toernooi. 

Tekst: Remco Bos 

Foto: Sjoerd de Roos 
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Goede prestaties HAC’63 
28 augustus 2017  

 

Langzaam maar zeker begint het normale leven weer op gang te komen. Met nog maar 1 
week vakantie te gaan, zie je dat steeds meer atleten weer werken aan hun vorm. Voor 

sommigen was afgelopen weekend de start van het wegseizoen. 

Podiumplaatsen voor Gert-Jan Stevens en Lamko Hulzebos in Staphorst 

Staphort – Afgelopen woensdag, tijdens de derde Staphorstdag, werd de 4 mijl van 
Staphorst georganiseerd. Een flink aantal atleten van HAC’63 gingen van start tijdens deze 
hardloopwedstrijd over ruim 6,4 kilometer. Snelste HAC’63-atleet was Gert-Jan Stevens uit 

Hoogeveen. 

Stevens bereikte als 2e senior de finish na 20 minuten en 44 seconden. Teamgenoot Erik 
Leusink moest slechts 6 seconden toegeven op Stevens, maar viel daarmee helaas net 
buiten de prijzen. Tom Hendrikse uit Assen liep net als Leusink een tijd van 20.50 minuten, 
maar kwam net iets eerder over de finishlijn, waardoor Leusink als 4e eindigde. Maarten 
van Dijk liet zien sterk terug te zijn gekomen na een blessure en werd 9e in 22 minuten en 4 
seconden. Bij de mannen 35+ waren er top-10 klasseringen voor Albert-Jan de Haan (23.23 
min), Rolf Koopman (23.32 min) en Arjan Gruppen (24.06 min). Bij de mannen 50+ greep 
Lamko Hulzebos uit Zuidwolde de winst in 22 minuten en 8 seconden. Hij bleef zijn 
concurrenten in deze klasse ruim voor en kan met vertrouwen verder trainen voor het EK 

marathon voor masters dat over twee weken georganiseerd wordt in het Poolse Wroclaw. 

http://www.hac63.nl/goede-prestaties-hac63/
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Dubbele overwinning bij Zandstrooisterloop  

Schoonebeek – Terwijl een aantal teamgenoten woensdag van start gingen in Staphorst, 
kozen Alwin Heijting en Eline Glas voor de Zandstrooisterloop in Schoonebeek. Beide 
HAC’63-atleten gingen van start op de 10 kilometer en moesten 4 ronden afleggen. Voor 
beiden was dit de aftrap van het wegseizoen en daarom werd besloten om rustig te starten. 
De eerste twee rondes liet Alwin een aantal andere lopers het kopwerk doen om daarna te 
versnellen. Hij bouwde zijn voorsprong geleidelijk uit en wist uiteindelijk met anderhalve 
minuut voorsprong de winst te pakken in 33 minuten en 33 seconden. Eline Glas had bij de 
dames geen tegenstand en liep daarom haar eigen wedstrijd. Na vier vlakke gelopen 
rondes finishte zij zeer ruim als eerste dame in een tijd van 38 minuten en 29 seconden. Een 

mooie seizoenstart voor beide atleten. 

Claudia van Tellingen goed op dreef 

Sibculo – HAC’63-atlete Claudia van Tellingen liet de afgelopen week zien goed in vorm te 
zijn. Tijdens de Losserloop in Losser liep zij naar een mooie 2e plaats bij de dames op de 10 
kilometer. Vervolgens pakte ze afgelopen zaterdag de overwinning bij de dames 40+ op de 
halve marathon bij de Aquaklimcross in Sibculo. Tijdens deze zware halve marathon moest 
van Tellingen iedere ronde van drie  kilometer 10 zware zandheuvels en 2 waterpassages 

bedwingen. 

Tekst: Jacelyn Gruppen 

Foto: Erwin Kreule 
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Contact vragen en opmerkingen voor de 

redactie: Redactie HACtueel, Postbus 2046, 

7900 BA Hoogeveen, 0528-220615, 

hactueel@hac63.nl 

 

 

Algemene vragen  

Lidmaatschap, Marith Guichelaar,  

06-22810647, ledenadministratie@hac63.nl 

Verhuur materiaal, Gerrit Voortman,  

06-20031330, gsvoortman@hetnet.nl 

 

 

Algemene informatie Bestuur, Trainers, Adres 
gegevens, en andere belangrijke contact 
gegevens www.hac63.nl/Contact.php 

Contributie www.hac63.nl/Contributie.php 

Trainingen www.hac63.nl/Trainingstijden.php 
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