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Lamko Hulzebos wint bronzen medaille op NK indoor Masters 50+ 
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Op vertoon van uw lidmaatschapspas 10 % korting op hardloopschoenen en kleding. 

April  2015 

Jaargang 50 
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Redactioneel 
 
Bouwen aan meer. 
 
In deze uitgave aandacht voor de toekomst. 
Op 9 maart zal de Algemene Leden 

Veragdering plaats vinden. Om op de 
hoogte te blijven van de plannen en mee te 
denken over de visie en richting die het 

bestuur gaat volgen, is het mooi als je erbij 
bent. Lukt het niet, meld je even af bij de 
secretaris Remco Bos! 

 
Verder zouden de junioren Schoonmaak-
bedrijf Prent Competitie en de Hypotheek 

Centrum Hoogeveen senioren competitie 
starten met de Runnersworld Bentickspark 
run. Helaas deed sneeuw i.c.m. vorst de 

organisatie besluiten om de run uit te stellen 
naar 12 maart. De PR-competite pupillen 

heeft al wel de 1e nieuwe PR-en opgeleverd.  
 
Er zijn de afgelopen maand alweer veel 

mooie sportprestaties neergezet. Zowel op 
recreatief nivo, als op wedstrijd nivo. Zo zijn 
er weer groepen op de baan gestart voor 

trainingen voor de cascaderun o.l.v. trainers 
van HAC en Run2Day. Meestal resulteert dit 
weer in nieuwe leden. Ook werden er 

titels/medailles gehaald en PR’s verbroken. 
 
Je kan nog een paar dagen stemmen voor 

de PIT beker, die uitgereikt gaat worden op 
de ALV. 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
KOPY insturen voor 25 maart 2017 
info@hac63.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:info@hac63.nl
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Voorwoord 
 

Het lijkt eigenlijk nog zo kort geleden dat we de nieuwjaarsborrel hadden, maar ondertussen zijn we 

al weer toe aan de derde maand van 2017. Tot nu toe heeft het jaar al veel mooie prestaties 

gebracht, twee nationaal kampioenen en vier bronzen medailles op een NK. En het hoeft nog niet 

afgelopen te zijn, want er volgen nog meer NK’s dit jaar. Als lid van de PR-commissie vind ik dit 

altijd mooie wedstrijden om over te schrijven, en als bestuurslid ben ik trots op de prestaties die 

worden geleverd. Als vrijwilliger ben je op die manier op een leuke manier verbonden met de club. 

Mocht je ook als vrijwilliger aan de slag willen, vraag dan eens aan het bestuur, je trainer of een 

andere vrijwilliger wat er allemaal gedaan kan worden voor de club. Het kunnen kleine dingen zijn, 

maar het kan ook een bestuursfunctie zijn. Op de algemene ledenvergadering van 9 maart treden 

Hermien Koerts en Inge Venema namelijk uit het bestuur. Wil je meer informatie over de 

bestuursfunctie, neem dan contact op met info@hac63.nl 

Als we verder vooruit blikken op de maand maart dan zien we twee grote wedstrijden die door 

HAC’63 georganiseerd worden. Op 12 maart gaat de Runnersworld Bentincksparkrun voor de 

tweede poging. Nadat we in januari de wedstrijd nog moesten afzeggen wegens het winterse weer, 

is het dit keer wel mogelijk om de eerste punten van de Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

te winnen.  En op 28 maart is het weer tijd voor de Primera de Haan 4 mijlrun.  

Maar dat is niet alles wat maart ons gaat brengen. Ik kijk uit naar het NK Cross, waar ieder jaar veel 

leden van HAC’63 aan deelnemen. En waar we ook niet geheel onsuccesvol zijn geweest de 

afgelopen twee jaar. Daarnaast hebben we ook nog het NK halve marathon. Kortom best wel een 

aantal wedstrijden waar onze leden kunnen schitteren.  

En dat onze leden de laatste jaren schitteren is ook de verschillende sportgala’s opgevallen. 

Verschillende leden waren genomineerd voor de regionale sportgala’s. En Britt Roos kan zelfs 

sporttalent van de provincie Drenthe worden. Kortom het gaat HAC’63 sportief gezien voor de 

wind. En vergeet niet, achter het succes van de sporters gaat ook het werk van vele vrijwilligers 

schuil. Dus iedere medaille of nominatie is niet alleen een persoonlijk succes voor de atleet, maar 

ook het succes van de hele club.   

Remco Bos 

Secretaris HAC’63 

mailto:info@hac63.nl
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PIT Beker 

Er kan weer gestemd worden voor de PIT beker! PIT staat voor prestatie, inzet en trouw. Wie heeft 
in 2016 goede prestaties geleverd, wie heeft zich veel ingezet voor de club of is al zolang lid dat hij 

of zij deze beker verdiend. 
 

Stemmen kan in de berging van HAC’63 en de uitslag zal bekend worden gemaakt op de algemene 
ledenvergadering. 

 
m.v.g. 

Het bestuur 
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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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Algemene Ledenvergadering HAC'63  

 

9-3-2017 

 

Opening 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2015 (d.d. 11-02-2016) 

 

Jaarverslag 2016 

 

Financieel jaarverslag 2016 

 

Begroting 2017 

 

Verslag Kascommissie (Gert Baas/Erik Leusink) 

 

Benoemen kascommissie 2017 

 

Aftredende Bestuursleden en niet herkiesbaar Hermien/Inge 

 

Kandidaatstelling nieuwe bestuursleden 

 

Jubilarissen 

 

P.I.T Beker 

 

Overige zaken 

 

Rondvraag 

 

We starten met de vergadering om 21.00  

Locatie wordt binnenkort bekend gemaakt !!! 
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Notulen vorige vergadering: 

 de notulen van de vorige algemene vergadering zijn goedgekeurd. 

 

1. Terugblik op 2015 

 Remco geeft een overzicht over het jaar 2015  

 

2. Financieel jaarverslag  

 Aan de hand van het financieel jaarverslag gepresenteerd door Riëtte zijn er een paar vragen gesteld.  

  Gert Baas: wat gaat er gebeuren met het geld dat is gereserveerd voor de nieuwe baan? 

   Riëtte: Er is nog geen definitief besluit over genomen over dit bedrag omdat het totaalplaatje  

   van de baan( incl. Activum) nog niet af is. Maar denk hierbij aan Elektronische tijdwaarneming 

   , geluidsinstallatie e.a.  

  Renate Hofstee: Wanneer zouden we dat kunnen verwachten? 

   Riëtte: we wachten eerst een gesprek met de gemeente af en na de afronding van het Activum 

   gaan we daar een besluit overnemen. 

  Wim Hut: vallen de nutskosten niet onder de huur? 

   Riëtte: Nee deze betalen wij apart. Wij ( de vereniging) ontvangen de rekeningen voor water 

   en elektriciteit. De huur betalen we aan de gemeente. We proberen dit in overleg met de  

   gemeente anders op te lossen.  

  Wim Hut: Is de kostenpost ’’nog te betalen’’ al betaald? 

   Leon: dat waren rekeningen waarvan we de factuur nog niet hadden ontvangen , maar 

   waarvan we wisten dat deze nog binnen zouden komen. Ondertussen is dit allemaal betaald. 

    

3. Begroting 2016 

 Aan de hand van de begroting van 2016 gepresenteerd door Riëtte zijn er een paar vragen  gesteld. 

  Wim Hut: Waar gaan de uitgaven van de Avond4daagse naar toe? 

   Riëtte: dit gaat onder andere uit naar Medailles, muziek, vergunning, lidmaatschap wandelbond 

   Vooral de kostenpost medailles is groot. 

  Johan Schonewille: wat is er precies gebeurd met het bedrag dat bestemd is voor het kledingpakket 

   voor trainers? 

   Riëtte: afgelopen jaar is dit besteed aan bedrukking van trainerskleding en de aanschaf van 

   softcell jassen. Het bedrag komt neer op ongeveer 50 euro per trainer 
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 Renate Hofstee: Kan dit bedrag niet omhoog? Dit bedrag is sinds de invoering van het kledingpakket 

  niet gestegen, terwijl het aantal trainers wel is gestegen.  

   Riëtte: is het, net als de rest van het bestuur, hiermee eens. Dit is een actiepunt voor het 

   bestuur.  

 

4. Kascommissie 

 De kascommissie heeft de penningmeester decharge verleent  

 

5. Benoeming kascommissie 

 Gert gaat akkoord om voor het tweede jaar plaats te nemen in de kascommissie. 

 Erik Leusink was reserve maar nu niet aanwezig. We willen hem vragen of hij plaats wil nemen in de kascommissie ( hij 

heeft er ondertussen mee ingestemd) 

 Cathy van Es is reserve 

 

6. Bentinckspark 

 Alida en Hermien presenteren de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen rondom het  Activum. Het Activium 

heeft zijn hoogste punt bereikt en de bouw vordert gestaag. De verwachting  is dat deze na de zomervakantie( 

augustus/september) klaar is. 

  Door de jeugdtrainers is gevraagd of we dan ook de zalen in het activum kunnen huren ipv de magneet. 

   Alida/Hermien: als het goed is gaat dat ook gebeuren. Maar hier komen we later op terug. 

  Renate Hofstee: is er bij slechtweer straks ook een uitwijkmogelijkheid? 

   Alida/Hermien: hier moeten we nog met de gemeente in overleg.  

Algemeen: hebben we geen eigen ruimtes? 

   Nee, alleen eigen berging. 

 

7. Organigram 

  Evelyn Bouwknegt: klopt het dat het wedstrijdsecretariaat hierop ontbreekt? 

   Remco: Ja, die ben ik vergeten er op te zetten. Die wordt nog toegevoegd. 

  Renate Hofstee: wordt de Technische commissie ook verdeeld? Dat is misschien wel handiger. 

   Riëtte: dat is een mogelijkheid. Hier zullen we een gesprek voor inplannen. 

  Maarten van Dijk: komen er ook meer loopwedstrijden? 

   Remco:. Doelstelling is wel om meer wedstrijden te gaan organiseren, maar daarvoor moet  

   eerst de WOC worden aangevuld 

 Als de aanpassingen die werden aangegeven tijdens de ALV worden doorgevoerd, dan is dit organigram goedgekeurd. 

 

8. Aftredende bestuursleden 

Leon en Judith zijn aftredend en hebben zich niet herkiesbaar gesteld. ( Judith was al eerder uit het bestuur gestapt) 

 

9. Benoeming nieuwe bestuursleden. 

Inge Venema wordt toegelaten tot het bestuur als Algemeen bestuurslid. 

De functie van penningmeester kan niet worden ingevuld. Er stelt zich ook niemand kandidaat. Leon blijft nog tijdelijk de 

functie invullen, maar neemt geen zitting in het bestuur. Ook blijft hij dit niet eeuwig doen. Dus er moet wel een 

kandidaat gevonden worden. 

 

 

10. Jubilarissen 

Remco kondigt aan dat er 4 jubilarissen zijn. Zij krijgen bloemen uit handen van de voorzitster.  

 Alida Jansma – 25 jaar lid 

 Johan Lunenborg – 25 jaar lid 

  Jannes Heinen – 30 jaar lid 

Remco geeft aan dat ook Femmie Schultink 25 jaar lid is, zij is verhinderd te komen en ontvangt de bloemen thuis. 

 

11. PIT Beker 

Dit jaar gaat de PIT beker naar Leon van der Lans.  
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Remco geeft aan dat de stemmers aangaven dat Leon dit verdiende vanwege zijn jarenlange inzet voor de club.  

 

12.  NL Doet 

Hermien geeft aan dat wij als vereniging mee doen aan NL doet. Op 12 maart gaan we de baan, materialen  en kantine 

klaar maken voor het buitenseizoen. Door mee te doen aan NL doet ontvangen we ook van het oranje fonds een 

financiële bijdrage. Er gaat nog via de mini hactueel en  facebook een oproep uit om vrijwilligers hiervoor te werven.  

 

13. Rondvraag  

  Roelinde Okken: sommige vrijwilligers staan niet in de ledenlijst en hebben daardoor het clubblad  

  niet ontvangen en zijn daarom niet goed op de hoogte. 

   Remco gaat hier achteraan en neemt ook contact op met de ledenadministratie. 

  Renate Hofstee: kan de ALV volgend jaar weer gewoon om half 9? 

   het bestuur stemt hiermee in 

  Arjan Gruppen: hoe verloopt de controle op het vier keer gratis meetrainen? Hij heeft het idee dat  

  dit niet altijd goed gaat.  

   Remco: de trainers houden door middel van een kaartje en administratie bij hoe vaak een   

   atleet mee traint. Vervolgens word een inschrijfformulier meegegeven welke dan weer  

   wordt ingeleverd. Dan kan het zijn dat het in de ledenadministratie zelf niet direct word  

   ingevoerd. Maar deze periode duurt nooit lang.  

  Wim Hut: komt het fotoboek nog? 

   Hermien: zoals het er nu uitziet niet. Er is te weinig animo voor. ( 10 bestellingen) 

  Renate Hofstee: word dit dan ook nog gecommuniceerd met de fotografen? Want daar zijn ook  

  beloftes aan gedaan. 

   Hermien: hier moet dan inderdaad nog contact mee opgenomen worden 

  Jan ten Cate: is het geen idee om de boeken gewoon te bestellen en vervolgens een deel cadeau te  

  doen? 

   Hermien: dit zou een hele hoge kostenpost worden. Maar het bestuur zal nogmaals kijken  

   wat we kunnen doen om het boek alsnog uit te geven. 

  Jan ten Cate: is het een optie om zonnepanelen te kopen voor op het dak van het Activum. 

   Alida: Hier komen al zonnepanelen voor het activum zelf. 

  Charlene Okken: de communicatie naar trainers is niet altijd even duidelijk. Renate vult aan dat ze  

  een gesprek heeft gehad met Remco en dat zij daar dit probleem ook heeft aangekaart.  

   Remco: geeft aan dat hij het gesprek dat hij heeft gehad met Renate ook voor een groot    

   gedeelte in het bestuur heeft behandeld en dat hij dit ook al heeft teruggekoppeld aan  

   Renate. Hij zal nog een document sturen met wat precies is behandeld en wat daar over is  

   afgesproken. Het punt van communicatie is iets wat uitgebreid is besproken.     
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Runnersworld Benticksparkrun 
 

Op 15 januari moest de organisatie van de Runnersworld Bentincksparkrun de wedstrijd op het 
laatste moment afgelasten. Het grootste gedeelte van het parcours was te glad om de veiligheid 

van de atleten te garanderen. Op het moment dat de wedstrijd werd afgelast werd ook meteen 
gezocht naar een nieuwe datum voor de eerste editie. De nieuwe datum van de eerste 

Runnersworld Bentinckspark werd toen vastgelegd voor 12 maart.  

 
Het programma is ten opzichte van 15 januari iets aangepast. Op 12 maart is namelijk ook de clinic 

van Giga-G Cascaderun. Het programma is om deze clinic heen gebouwd.  
 

Het eerste onderdeel van het programma, de 300 meter voor kinderen tot 5 jaar start om 9.30.  
 

Om het toegankelijk te houden is deelname tot 15 jaar gratis, en kost het slechts 2,50 om mee te 
doen aan de 5 of 10 kilometer.  

 
Inschrijven is mogelijk op de dag zelf in de kantine van VV Hoogeveen. De organisatie hoopt u daar 

op 12 maart te mogen begroeten. 
 

m.v.g. 
Remco Bos  

organisatie van de Bentincksparkrun 
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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting of 
15% spaarkorting over het gehele assortiment 
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Loopjes maart & april (www.hardloopkalender.nl ) 

 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

Telt mee voor Run2Day PR Competitie 

 

  Maart  

Zat 11 Lente cross loop  Veenhuizen 3 – 5 – 10 km. 

Zon 12 Runnersworld Bentinckspark Run Hoogeveen 2.5 – 5 – 10 km 

Zat 18 Kroeg tot kroegloop  Ruinen 9 km 

Zat 25 Landalloop  Hellendoorn 5 – 10 – 15 km 

Zat 25 Drents Friese Woldmarathon   Diever 10 – 21 – 28 – 42 km.  

Zat 25 Zuudwoldiger Viaductenloop Zuidwolde 5 – 10 mijl 

Dins 28 Primera de Haan 4 mijlrun  Hoogeveen 4 mijl 

Vrij  31  6e Boulevardloop Nieuweroord Nieuweroord 4 mijl 

     

  April  

Zat 08  Woldbergtrail  Steenwijk 5 – 15 – 25  - 50 km. 

Zon 09 Hoogeveense Cascaderun  Hoogeveen 5 – 10 mijl 

Vrij 21 Vrieling Hardenberg City-run   Hardenberg 5 – 10 – 21.1 km. 

Zat 22 1e Hoeve aan den Weg loop  
Oude Willem (gem. 

Westerveld) 
6 – 8 – 10.3 – 16.4 – 21.1 km. 

Zon 23 14 Gehuchtenloop Sellingen   Sellingen 5 – 10 –  21 km. 

Zat 29 Lexis Cross loop Zuidwolde 5 – 10 km 

Zon 30 4 Mijl van Diever Diever 4 mijl 

? ? Stuifzand Bork loop Stuifzand 5 km. 

     

     

Wedstrijden 2017 Hoogeveen: 

12 maarti 2017   Bentinckspark Run  

28 maart 2017  Primera de Haan 4 mijl Run 

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

31 mei 2017   Simone FM 1 uursestafette 

7 jun 2017   Speeltuinloop 

8 juli 2017  Singelloop 

11 november 2017 Schoonhovencross 

http://www.hardloopkalender.nl/
http://www.veenhuizenactief.nl/
http://www.hac63.nl/
http://lgr88.nl/kroeg-tot-kroegloop-nieuws/
http://www.atletics.nl/
http://www.dieversportief.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=69
http://www.viaductenloop.nl/
http://www.hac63.nl/
https://www.woldbergtrail.nl/
http://www.cascaderun.nl/
http://www.hardenbergcity-run.nl/
http://www.svfriesland.nl/
http://www.sellingenloopsport.nl/
http://www.svfriesland.nl/index.php/2016-04-21-08-07-26/informatie
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HAC’63 HYPOTHEEKCENTRUM 

HOOGEVEEN COMPETITIE 

Beste HAC'63 leden, 

 
Ik zal mij eerst even kort voorstellen: 

Ik ben Jeroen-Pieter van der Vliet, 30 jaar en ik train ongeveer sinds 2 jaar bij de dinsdag-
avondgroep van Jan ten Cate. 

 
Vanaf dit seizoen zal ik het stokje overnemen van Judith Baas om seniorencompetitie te voorzien 

van jullie uitslagen. 
 

Om dit in goede banen te leiden doe ik een beroep op de leden om bij inschrijving van een 
evenement als vereniging HAC'63 op te geven. 

 
 
Er zal ook weer een overzicht geplaatst worden 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 

 
Met sportieve groet, Jeroen-Pieter van der Vliet 

 
 

 
 
  

 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 

5  … april Stuifzand Bork loop 5 km 

Mei 

6 6   mei Lexis Crossloop  10 km 

7 17 mei Erflandenrun H’veen 5 km 

Juni 

8 7   juni Speeltuinloop H’veld 10 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 17 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 

19 26 oktober Coopertest Nvt 

November 

20 11 november Schoonhovencross Hollandscheveld 7.5  

mailto:competitie@hac63.nl
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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.  
 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 

 

Op 12 maart zal de Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren competite starten met de uitgestelde 

Benticksparkrun. En de 2e wedstrijd is 25 maart de Viaducten loop. Dit geldt voor beide categorieen 

C/D en de A/B junioren. En direct erachteraan op 28 maart de Primerarun voor de A/B junioren. 

 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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Hierbij het schema van 2017.  

 

Jan ten Cate 

 

Tussenstand PR-competitie pupillen 

 
 

15-1-
2017 

4-2-
2017 

        Totaal 

Lorens 
Reumer 

1+3 1+1         6 

Evon Everts 1+1 1+3         6 
 

Jorrit 
Hogenkamp 

1+2 1+1         5 

Luuk Engels 2+0 1+2         5 
 

Damian 

Helder 

 1+3         4 

Joran 

Nanninga 

 1+3         4 

Lisanne 

Venema 

 1+3         4 

Rosalie Kohl 

 

 1+3         4 

Mathijs 

Dingshoff 

2+0 1+0         3 

Des ter 

Heide 

2+0 1+0         3 

Gijs Piekaar 

 

2+0 1+0         3 

Lynn Norde 
 

2+0 1+0         3 

Keledi  1+2         3 

 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 

4 9 apil  Cascaderun 

5 21 mei Rietplasloop Rietplasloop 

6 7 juni Speeltuinloop Hollandscheveld Speeltuinloop Hollandscheveld 

7 22 juni Baanloop Ommen Baanloop Ommen 

8 25 juni Grachtenloop Coevorden Grachtenloop Coevorden 

9 8 juli Singelloop Hollandscheveld Singelloop Hollandscheveld 

10 11 aug.  Trackmeeting Utrecht 

11 30 aug. Alkeloop Alteveer Alkeloop Alteveer 

12 19 sept. Baanloop Epe Baanloop Epe 

13 24 sept. Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen 

14 1 oktober Bikkelloop Zuidwolde Bikkelloop Zuidwolde 

15 4 nov. Lemelerbergloop Lemerlerbergloop 

16 11 nov. Schoonhovencross Schoonhovencross 

17 23 dec. Dorpsloop De Krim Dorpsloop de Krim 
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Groen 

Ruben 

Eefting 

 1+2         3 

Tess 

Kuhnen 

1+1          2 

Jade 

Schuitema 

2+0          2 

 

Micah 

Djababoe 

 2+0         2 

Nathan van 
Ooijen 

 2+0         2 
 

Roan Jones 
 

 2+0         2 

Finn Blokzijl 
 

 2+0         2 

Naomi 
Kuiper 

 2+0         2 

Niels Eefting  2+0         2 
 

Reinout 
Venema 

 2+0         2 

Sebanya 

Kwakkenbos 

 2+0         2 

Stephan van 

der Kraan 

 2+0         2 

Wes Jones 

 

 2+0         2 

Lennart vd 

Kraan 

 1+1         2 
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02-mrt Kraan, Stephan van der 8  21-mrt Jansma, Jiska 15 

03-mrt Es, Tim van 13  22-mrt Jansma, Alida 53 

04-mrt Bel, Joost 10  22-mrt Otten, Silke 10 

04-mrt Drent, Roosmarijn 16  23-mrt Timmerman, Romy 18 

05-mrt Dekker, Arnout 57  23-mrt Hof, Hinko van den 31 

06-mrt Meems, Marleen 51  23-mrt Knol, Fernand 48 

09-mrt Lucas, Denice 16  23-mrt Smit, Kees 44 

09-mrt Booijink, Marian 52  24-mrt Voortman, Gerrit 54 

11-mrt Heijnen, Jannes 66  26-mrt Kleine, Richard 47 

11-mrt Steenbergen, Trijnie 47  27-mrt Lovers, Sven 19 

12-mrt Mager, Erik 40  27-mrt Vredeveld, Danique 10 

13-mrt Dees-Mietus, Marga 53  29-mrt Martens, Henri 34 

14-mrt Karssies, Milou 11  29-mrt Vos, Alice 51 

15-mrt Hogenkamp, Jorrit 9  29-mrt Jong, Wiebe de 49 

15-mrt Bartelds, Daan 12  29-mrt Meulen, Diederik van der 48 

15-mrt Lok, Marco 40  30-mrt Groote, Gea de 56 

17-mrt Veldkamp, Henk 62  30-mrt Bruinenberg, Nina 8 

17-mrt Stille, Ilona 31  31-mrt Dijk, Amy van 9 
 

Jarig in  april 

Dag Naam Leeftijd  Dag Naam Leeftijd 

03-apr Snoeken, Ine 39  16-apr Hulzentop, Lukas 60 

03-apr Geerling, Maaike 15  17-apr Westerink, Janet 42 

05-apr Kreeft, David 8  19-apr Medendorp, Sandra 43 

08-apr Padding, Helga 28  20-apr Wiegman, Bennie 51 

09-apr Hofstee, Berber 17  21-apr Wemmenhove, AlizÃ©e 8 

10-apr Luteijn, Milan 15  22-apr Reinders, Annemarijn 17 

10-apr Annema, Thirza 13  23-apr Rozeboom, Sem 10 

10-apr Bruinsma, Agnes 46  24-apr Bekkering, Frank 17 

10-apr Prent, Josien 12  24-apr Bruins, Marjan 49 

12-apr Seinen, Indy 10  24-apr Been, Hanne 14 

13-apr Hofman, Kim 44  26-apr Baas, Sander 17 

14-apr Kikkert, Sander 36  26-apr Smit, Wim 62 

14-apr Meekhof-Hut, Manon 38  27-apr Vries, Harmen Derk de 53 

14-apr Sportel, Christian 28  28-apr Plas, Klaas 50 

15-apr Jones, Wes 8  29-apr Smit, Bennie 41 

16-apr Hulzebos, Dave 21  30-apr Brouwer, Thomas 16 

 

 

Aanmeldingen per 1-3-2017 Afmeldingen (worden 1x per 31-3-2017 

 kwartaal gepubliceerd)  

Finn Blokzijl Arjo Koekoek Lia Gaikema 
Raimond Kreeft Nynke Veenstra Menno van Rij 
Donita Pater Maura Pont Romy Timmerman 
Dominique Fieten Richard Kleine Michel Speelman 
 Jacco Stoevelaar Bob de Vries 

 
Groet Marith Guichelaar 

Jarig in  maart 
       

Dag Naam Leeftijd  Dag Naam Leeftijd 

Leden Mutaties  
 Aan   
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Van de jeugdtrainer:  
 

 

  
       

 

Gezond eten? 

 

Soms word je er bijna moe van. Al die mensen die over 

niets anders praten dan over gezond eten. Andere keren 

doe ik er lekker zelf aan mee. Want ik vind het namelijk 

wel interessant; al die wisselende trends van wat ‘goed’ 

en ‘gezond’ is. Over dat ‘goed’ is niet iedereen het altijd 

eens en de mening van de mensen ten opzichte van die 

gezonde dingen wisselt dan nogal eens (gestuurd door de 

media).  

Neem bijvoorbeeld Superfoods. Het klinkt als een leuk 

woord en toen het twee jaar geleden een beetje op kwam 

zetten was heel foodloving Nederland in de ban van deze 

superfoods. Voor degene die het concept superfood niet 

kent, heb ik een definitie: “Een superfood is een 

voedingsmiddel waarvan wordt gezegd dat het een 

relatief hoog gehalte aan gezonde en/of bioactieve 

stoffen bevat, zoals vitamines, mineralen en 

antioxidanten. Hierdoor zouden ze positieve 

eigenschappen bevatten ten opzichte van andere 

voedingsmiddelen”. Vooral die laatste toevoeging is wel 

interessant: Hierdoor zouden ze… Het grappige aan 

superfoods is dat die vele gezonde stoffen relatief zijn en 

dat de superfoods zelf niet in grote porties worden 

gegeten. Neem quinoa(zaad); ik ken niemand die daar 

even 200 gram van op eet. Dus dan kan het best zo zijn 

dat er per 100 gram veel eiwitten en vitamines inzitten, 

maar als je er maar 10 gram per keer van eet (een vrij 

normale portie voor door de kwark weet ik uit ervaring) 

krijg je dus helemaal niet zoveel eiwitten en vitamines 

binnen. 

Dan zijn er ook van die ecologische trends. Alle producten 

moeten biologisch zijn of ze moeten van een lokale boer 

komen of ze moeten vers zijn. De motivaties hiervoor 

verschillen. Voor biologisch weet ik de motivatie niet 

precies. Soms wordt gezegd dat het gezonder is, soms is 

het beter voor het dier, soms veiliger (geen pesticiden), 

vaak klopt dit maar stel dat we alleen nog biologisch 

zouden willen eten, dan is de wereld waarop we leven 

veel te klein, want een kilo biologisch voedsel heeft meer 

ruimte nodig dan een kilo niet-biologisch eten en dus is 

dat niet de beste oplossing voor nu. Dan lokaal 

 
Alieke’s 

column 

zouden willen eten, dan is de wereld waarop we leven 

veel te klein, want een kilo biologisch voedsel heeft meer 

ruimte nodig dan een kilo niet-biologisch eten en dus is 

dat niet de beste oplossing voor nu. Dan lokaal 

geproduceerd voedsel, dat klinkt heel duurzaam omdat er 

dan minder transport achter zit. Maar ook dit valt te 

ontkrachten; neem tomaten. Hollandse tomaten; beter 

kan niet. Of toch? Want tomaten groeien in kassen die 

goed verwarmd worden en dat gebeurt vaak niet op 

groene energie. Geïmporteerde tomaten uit warme 

landen komen niet uit kassen en komen vaak per boot, 

boten verbruiken weinig brandstof. Voor Nederlandse 

appels geldt hetzelfde; ze zijn rijp in september maar 

liggen het hele jaar ‘vers’ in de supermarkt. Hoe? Nou 

door ze in koelcellen te bewaren. Dit is ook niet erg 

energiezuinig. De laatste gaat over verse producten. Ik ga 

niet zeggen dat die niet gezond zijn, maar 

diepvriesproducten zijn meestal net zo gezond en die zijn 

vaak al ietwat voorgekookt en dus eerder klaar tijdens de 

bereiding. De houding van het publiek ten opzichte van 

deze trends wisselt dan ook met enige regelmaat, 

gestimuleerd door berichten in diverse media. (bron: 

Quest). 

Een andere trend was (en misschien nog steeds is), is het 

koken zonder het gebruik van kant-en-klare sausjes en 

zakjes mix. Het voordeel hiervan? Je weet precies wat je 

eet, geen E-nummers en dus gezonder(?). Het nadeel? 

Het duurt super langer voordat het eten klaar is, je hebt 

veel ingrediënten nodig (duur) en je hebt een goede 

receptuur nodig anders is het nog niet lekker ook. Als je 

met dit alles net begint is dit allemaal leuk, het scoort 

goed op social media als Facebook, Pinterest en 

Instagram. Naarmate je dit langer volhoudt, wordt het 

echter steeds lastiger en vaak stoppen mensen er dan 

weer mee.  

Waar dit verhaal eigenlijk overgaat? Eigenlijk nergens 

over. Net als het hele idee van dat ‘gezond eten’ van 

mensen. Gewoon gezond eten is natuurlijk prima maar 

het zou fijn zijn als het iets minder hysterisch en als hype 

zou zijn. Gewoon lekker eten volgens de schijf van vijf, af 

en toe vers, af en toe biologisch, af en toe uit een potje 

en af en toe gewoon lekker ongezond! 

 

Dat dus en nu Chips. 
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‘‘ik moet zeggen, ik 

vond indoor wel super 

leuk om te doen.’’ 

 

 ‘’Ik moet er wel harder voor werken, dat merk ik wel.’’ 
Een interview met Lamko Hulzebos 

 
 
Hij won tweemaal brons op het NK indoor en brons op het NK 10 km, en dat in slechts acht dagen tijd. 2017 begint dus 
goed voor Lamko Hulzebos. In januari is de Zuidwoldiger atleet 50 geworden. Dat betekend ook dat hij in een andere 
leeftijdscategorie meestrijd om de prijzen. Maar Lamko is een atleet die eigenlijk alles wel een keer gewonnen heeft. 
Het is dus de hoogste tijd om even met deze atleet om tafel te gaan zitten. In een openhartig interview vertelt de 
ervaren hardloper over zijn NK’s, zijn familie, de toekomst en zijn rol als ervaren atleet.  
 
De training is net afgelopen, we gaan zitten aan een tafel in het Activum. Lamko legt de bloemen die hij even daarvoor 
tijdens zijn huldiging heeft ontvangen op tafel neer. Op de vraag hoe het voelt om drie medailles in acht dagen tijd te 
winnen geeft Lamko met een grimlach op zijn gezicht aan dat dat eigenlijk best super goed voelt. ‘’Kijk, je leeft er toch 
naar toe. Je traint veel en hard en probeert te zorgen dat je heel 
blijft. Je moet niet te gek doen, maar er wel voor zorgen dat je in 
vorm raakt.’’  
 
Ondanks dat Hulzebos al aan veel wedstrijden heeft meegedaan, 
maakte hij pas dit jaar zijn debuut op het NK indoor. Het was ook 
meteen zijn debuut op een indoorbaan. ‘’Ik heb er eigenlijk nooit 
echt bij stil gestaan, mijn focus heeft altijd op de wegwedstrijden 
gelegen en nooit zozeer op baanwedstrijden, laat staan op indoorwedstrijden. Op een gegeven moment hoor je wel 
wat meer over deze wedstrijden. Rob van de Graaf doet natuurlijk regelmatig mee aan baanwedstrijden, ook Erik 
Leusink en Gert-Jan Stevens lopen geregeld een baanwedstrijd. Je hoort positieve en leuke verhalen en dan begint het 
toch een beetje te kriebelen om ook mee te gaan doen, om te kijken hoe dat is. En ik moet zeggen, ik vond indoor wel 
super leuk om te doen.’’  
 
‘’Het is wel echt een wereld van verschil’’, geeft Lamko aan. Het verschil tussen indoor en outdoor zit vooral in de korte 
rondjes. De indoorbaan in Apeldoorn is namelijk maar 200 meter. Dat betekend dus dat je meer ronden moet lopen en 
meer bochten hebt. Daarnaast zijn de bochten ook hellend, wat toch wat extras vraagt van een atleet.’’Daar moest ik 
in het bijzonder aan wennen,’’ geeft Lamko aan,’’op de drie kilometer had ik toch iedere keer de angst om uit de baan 
te stappen. De kans dat je gediskwalificeerd word is altijd aanwezig. Eén klein zetje kan net voldoende zijn  om buiten 
de baan te stappen. Met de 1500 meter was ik daar al meer gewend aan geraakt. De 1500 meter was daarom ook een 
aanzienlijk betere wedstrijd dan de 3000 meter.’’ 
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‘‘ik kan me geen wedstrijd 

heugen waarvan ik zo 

moet bijkomen’’ 

 

‘’Het was eigenlijk 

op lucht gebaseerd’’ 

 

Het beviel Lamko eigenlijk ook wel. Hij wist niet wat hem te wachten 
stond tijdens het NK indoor.Hij stapte er blanco in. Voor het NK 10 km 
was dat een ander verhaal. Op die afstand heeft hij veel  meer 
ervaring, zo pakte hij 10 jaar geleden ook brons op deze afstand. Hij 
behoorde daardoor ook tot één van de favorieten. Maar Lamko 
weigerde van te voren had Lamko specifiek te zijn over zijn 
eindklassering. Een doel had hij wel, en dat was om 34 laag te lopen. 
‘’Waar dat eigenlijk op was gebaseerd weet ik niet,’’ zegt Lamko lachend, ‘’het was eigenlijk op lucht gebaseerd.’’ 
Uiteindelijk liep de Zuidwoldenaar wel 34 laag, dus dat had hij wel goed ingeschat.    
 
‘’50 plussers doen niet onder voor de 45 plussers, vooral dit jaar was de 50 plus categorie heel erg sterk. Het doet mij 
wel deugd om te zien dat de categorie goed bezet is, je moet dan echt knokken om bij de eerste drie te komen.’’  In de 
einduitslag is dit goed te zien, de nummers één tot en met vier finishten namelijk binnen een minuut. Tussen Lamko en 
de nummer vier zat zelfs slechts tien seconden.  
 

Concurrentie maakt Hulzebos sterker en scherper. Hij is niet heel 
snel moe, maar na het NK 10 km was dat wel het geval. 
’’Misschien heeft het NK indoor er ook wel wat mee te maken, 
maar ik kan me eigenlijk geen wedstrijd heugen waarvan ik zo 
moest bijkomen als die van afgelopen zondag. Er was geen 
moment waarvan je kon denken, ik doe het even iets rustiger 
aan, want dan was je gezien.’’ 
 

 
Het volgende doel op het programma van Lamko is het NK halve marathon. Het NK Cross komt daar nog wel 
tussendoor, maar dat heeft geen prioriteit voor de ervaren hardloper. ‘’Op zich ben ik geen crosser van huis uit. Maar 
goed tien jaar geleden was ik ook derde op het NK. Ik ben dus zeker niet kansloos, maar behoor hier niet tot de 
favorieten. Ik hoop dat het parcours meevalt, met veel gras erin, dan kan ik redelijk goed meekomen. Onverhard en 
blubber is niet echt mijn ding, maar ik zal erin ieder geval wel tot het uiterste voor gaan. En dat moet ook, want we 
lopen met het team en dan kan iedere seconde tellen.’’ Het team waar Lamko het over heeft is het zelfde team dat al 
twee jaar achter elkaar goud won in het teamklassement. Deze titel wordt niet vaak geprolongeerd. Een derde jaar 
zou helemaal uniek zijn. Veel andere teams zullen dit jaar daarom extra gebrand zijn om het team van HAC’63 te 
verslaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  Hactueel maart 2017 

Pagina | 25  
 

‘’plezier is  

uiteindelijk het 

allerbelangrijkste.’’ 

 

‘’ die Hulzebos ging er ook 

als een speer ervandoor, die 

liep wel zo hard!’’ 

 

‘’ Ik moet er wel 

harder voor werken, 

dat merk ik wel.’’ 

 

Hardloopfamilie 
 
Lamko komt uit een echte hardloopfamilie, zijn vrouw Wil-Inge en zoon Dave zijn evenals zijn broer Johan lid van 
HAC’63. En ook zijn nichtje is geen onbekende in de hardloopwereld, Marije Hulzebos wist toen ze 12 en 13 jaar oud 
was de eerste twee edities van de vijf mijl van de Cascaderun te winnen. ’’Ik ben eigenlijk de grote aanstichter van het 
hardloopvirus in onze familie geweest. Ik begon met lopen en de rest is toen mee gaan doen. Dat heeft wel tot leuke 
successen links en rechts geleid. Maar het komt vooral door goed trainen, het heeft denk ik niet echt met genen te 
maken.’’ 

‘’Toen ik zo oud was als Dave voetbalde ik eigenlijk ook nog, ik liep wel wat 

wedstrijden maar was dus ook veel met voetbal bezig.’’ Lamko denkt dat 

Dave net iets verder is dan dat hij was op die leeftijd.  

Op de 10 kilometer zat er tussen Lamko en Dave twee minuten verschil. 
‘’Dave zei nog tegen mij dat hij nog dertig jaar heeft om net zo snel als mij 
te worden,’’ zegt Lamko lachend.’’ Dat heeft hij goed bekeken. Voor hem 
geldt ook dat hij er gewoon plezier in moet houden en dat hij blessurevrij moet blijven, dan komt die progressie vanzelf 
wel. En anders maar niet, zolang het plezier maar blijft. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.’’  

 
Van voetbal naar HAC’63   
 
 ‘’Ik heb een tijdje gelopen bij PK hardloopbegeleidingen toen hoorde ik over HAC’63 en dacht ik ga daar toch eens een 
keertje meetrainen,’’ vertelt Lamko over zijn kennismaking met HAC’63. Zijn trainer was destijds Peter Hooijer, een 
trainer die nog steeds bij HAC’63 actief is.’’ Een mooi moment was wel, ik dacht in de winter van ’98, net na de cross in 
Echten, toen Gert-Jan de Haan tegen Peter  zei:’’ die Hulzebos ging er ook als een speer vandoor, die liep wel zo hard!’’ 

niet wetende dat ik ook bij hem in de groep kwam trainen. 
Dat was wel een mooie binnenkomer binnen de groep.  
 
Binnen HAC’63 is Lamko waarschijnlijk de atleet met de 
meeste nationale en internationale titels. Zijn trainer Gerrit 
Voortman heeft daar wel een belangrijke rol in gespeeld. 
‘’Kijk, sinds ik bij hem train heeft hij mij die stap verder laten 
maken. Hij hielp me met zijn schema’s en liet mij meer 

kilometers lopen. Dat was voor mij wel heel belangrijk.’’ Daarnaast heeft Lamko veel gehad aan de begeleiding van 
Gerrit tijdens de wedstrijden. Nu traint de ervaren hardloper niet meer met schema’s. Daar heeft hij de tijd niet echt 
meer voor en door alle ervaring die hij in de afgelopen jaren heeft opgedaan weet hij ondertussen wat wel en niet 
goed voor hem is. Toch geeft hij zijn ploeggenoten het advies om wel de schema’s te volgen. ’’Ze moeten niet de 
trainingen door elkaar gaan gooien omdat dat beter uitkomt en waardoor ze bijvoorbeeld twee zware trainingen 
achter elkaar lopen. Want dan kan je geblesseerd raken. Sommige atleten zijn best wel eigenwijs maar ze lopen vroeg 
of laat wel tegen de lamp.’’ 
 

Hij heeft wel eens nagedacht over de toekomst. Want er komt een tijd dat 

de wedstrijdgroep te snel voor hem word. ‘’ Ik bekijk het echt van jaar tot 

jaar! Ik kan nog redelijk mee met het tempo van de jongens. Ik moet er wel 

harder voor werken, dat merk ik wel. Maar dat heeft ook weer voordelen 

tijdens de wedstrijden. Na de Marathon van Rome gaat het gas er wel weer 

even af. En daarna begint de voorbereiding weer voor de volgende EK.’’  
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‘’ als ervaren atleet 

moet je durven in te 

grijpen’’ 

 

Het idee van een trainerscarrière spookt ook steeds vaker in zijn gedachten. Hij is op dit moment al assistent trainer 
van Gerrit en hij denkt er ook wel over na om de trainersopleiding te volgen. Er zijn op dit moment best een aantal 
atleten die Hulzebos onder zijn hoede zou willen nemen.   ‘’Door de ervaring die ik heb opgedaan heb ik wel het een en 
ander dat ik over kan brengen, waar andere mensen hun voordeel mee kunnen doen. Ik ben zelf ook door schade en 
schande beter geworden. En achteraf gezien had ik sommige dingen anders moeten aanpakken. Je moet dan goed 
evalueren waar iets vandaan komt. Vanavond heb ik ook een atleet van de baan geplukt en gezegd dat die nu beter 
kon stoppen met trainen. Dan hoor je wel ’’Ja, maar’’, maar ik zag dat die atleet heel geforceerd liep terwijl hij al een 

lichte blessure. Uiteindelijk loopt hij zich dan dus helemaal kapot. Het 
komt misschien een beetje cru over, maar ze zijn uiteindelijk wel blij dat je 
het tegen ze zegt.’’  
 
Lamko vindt dat ervaren atleten een belangrijke rol kunnen spelen bij de 
vereniging. Zij hebben de zelfde fouten gemaakt die jonge lopers nu 
zullen maken. En als ervaren loper kan je ze helpen die fouten zo veel 
mogelijk te voorkomen. Ook kunnen ervaren atleten kleine tips geven 

over ademhaling of houding. Toen hij beginnend loper was, kreeg Lamko ook tips van lopers met ervaring. En daar 
profiteert hij nog iedere dag van. ‘’Het ligt niet aan de motivatie van jonge lopers, ze willen er echt vol voor gaan. Maar 
als je ze gewoon hun gang laat gaan, dan lopen ze zich waarschijnlijk ook kapot. Dan moet je als ervaren atleet ook 
durven in te grijpen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft natuurlijk wel bij de atleet liggen, maar ik zeg er wel 
wat van. Maar vaak is een atleet wel blij als je er wat van zegt. En ik geef ook altijd wel aan de trainers door als ik wat 
ik heb gezien of als ik iets tegen atleet heb gezegd. Meestal zijn het kleine dingen en tips waarmee je je mede atleten 
toch hoopt te kunnen helpen. Daar heb ik in het verleden zelf ook veel aan gehad.’’  
 
We zullen Lamko in ieder geval nog wel een tijdje bij HAC’63 zien lopen. Aan ambitie is er in ieder geval nog geen 
tekort. Op dit moment heeft de Zuidwoldiger atleet dertien nationale en internationale medailles. En hij wil dit jaar dat 
aantal graag naar vijftien medailles brengen. Ik wens Lamko succes met de jacht op deze medailles. En we zullen wel 
zien of het hem lukt. Eén ding weten we zeker, of het hem lukt of niet, hij werkt er in ieder geval met plezier naar toe. 
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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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Een lach en een traan voor HAC’63 tijdens NK Indoor voor Masters 

Apeldoorn 4-2-2017- Tijdens het NK Indoor voor Masters in Apeldoorn heeft HAC’63 op 

vrijdagavond twee podiumplaatsen weten te bemachtigen. Harm-Jan Martens  wist de 3000 meter 

voor mannen 35+ te winnen en Lamko Hulzebos liep naar de derde plaats op dezelfde afstand maar 
dan in de categorie 50+. De deelname van Harm-Jan was nog wel even spannend, want in aanloop 

naar het NK kreeg de Hoogevener te maken met een hevige verkoudheid. 

Op de 3000 meter moesten verschillende leeftijdscategorieën gelijktijdig starten, wat ervoor zorgde 

dat er twee startrijen waren.  Op basis van loting is bepaald wie in welke rij moest starten, hierbij 
werd geen onderscheid gemaakt in snellere en minder snelle atleten. Voor Rob van der Graaf was 

deze loting gunstig, hij mocht vooraan plaatsnemen. Harm-Jan en Lamko hadden minder geluk en 
moesten dus achteraan starten. Bij de start moesten beide heren uit het Budget-bestratingsteam 

dus meteen een aantal langzamere atleten zien in te halen om zodoende aansluiting te vinden bij de 

kopgroep. 

Harm-Jan liep zich eigenlijk meteen vast. Hij werd ingesloten door minder snelle atleten en zag 

zodoende de kopgroep uit zicht verdwijnen. Pas na twee en een halve ronde wist de Hoogeveense 
atleet de aansluiting bij de twee koplopers weer te vinden, maar dit heeft hem wel energie gekost. 

 Dit in combinatie met zijn verkoudheid zorgde ervoor dat hij naar een aantal ronden de aansluiting 
ook weer verloor. Hij kon vervolgens nog meelopen met de top van de categorie 45+, maar zag 

hierdoor zijn medaille in gevaar komen. 

Wel kampioen, geen medaille. 

In de categorie 35+ wist Harm-jan uiteindelijk wel het kampioenschap op zijn naam te schrijven. 

Maar hij keert desondanks toch zonder medaille huiswaarts. Martens’ tijd van 9:28,73 voldeed 
namelijk niet aan de medaillelimiet van 9:11. Het is daarom ook voor Harm-Jan moeilijk om echt blij 

te zijn met zijn prestatie. ‘’Natuurlijk had ik sneller moeten lopen,’’ gaf Harm-Jan vlak na de race 
aan, ‘’maar Kun je het je voorstellen dat Sifan Hassan een tactische 1500 meter loopt op een EK   en 

geen medaille krijgt?’’ 

Medaille voor Hulzebos 
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Lamko Hulzebos ontving wel een medaille voor zijn derde plek. Ook hij moest in de achterste startrij 
startten. Maar hij ging met een iets andere tactiek van start. Hij liet iets meer ruimte open waardoor 

hij makkelijker een gaatje kon vinden. Zodoende wist de Zuidwoldiger atleet een betere 
uitganspositie te bemachtigen dan Martens. Hij wist van te voren dat het meestrijden om de eerste 

twee plaatsen lastig zou worden en richtte zich voornamelijk op de derde plaats. De strijd om het 
brons was een spannende strijd. Maar uiteindelijk wist Lamko aan het langste eind te trekken. Zijn 

tijd van 9:46,56 was wel voldoende voor de medaillelimiet. Lamko is tevreden over zijn prestatie.’’ 
realistisch zijn is ook belangrijk. Ik wist dat het moeilijk zou worden om voor het kampioenschap te 

lopen, daarom ben ik ook blij om deze medaille aan mijn verzameling te mogen toevoegen.’’ 

Voor Rob van der Graaf was de 3000 meter niet helemaal geslaagd. Ondanks zijn goede startpositie 

wist Rob niet helemaal te profiteren. Hij finishte uiteindelijk in een tijd van 10:16,95. Wat hem, als hij 

op een podiumplaats was geëindigd, wel een medaille had opgeleverd. Ondanks dat Rob geen 
persoonlijk record liep, had hij wel een goed gevoel over zijn race. Hij ziet daarom de 800 en 1500 

meter, die hij later dit weekend zal lopen, met vertrouwen tegemoet. 

 

Bert Koster derde op NK indoor Masters 

Apeldoorn –5-2-2017 op dag twee van het nationaal kampioenschap voor masters heeft Bert Koster 

van HAC’63 een derde plaats weten te bemachtigen op de 800 meter voor mannen 45+. Bert is 

hiermee de derde atleet van HAC’63 die dit weekend een podiumplaats weet te bemachtigen.  

Voordat Bert aan zijn 800 meter kon begin, moest hij eerst kijken naar Rob van der Graaf die bezig 

was aan zijn tweede onderdeel dit toernooi. Nadat Rob gisteren de 3000 meter had gelopen, moest 

hij een dag later de 800 meter lopen. Ondanks dat het allebei looponderdelen zijn, is er toch een 

verschil tussen de 800 en 3000 meter. Op de 800 meter moet je meteen op volle snelheid vertrekken 

en veel tijd om tactisch te denken is er niet. In een sterke serie wist Rob helaas niet verder te komen 

dan een zevende plaats. Maar zijn tijd van 2:21,15 is wel een nieuw persoonlijk record voor de 

Hoogevener. 

De serie van Bert was met slechts drie atleten minder goed bezet. Maar zoals het bij het voetbal 

gaat, een spits moet er wel staan om een intikkertje tot doelpunt om te zetten. Dus als Bert, die 

eigenlijk zonder goede voorbereiding aan deze race mee deed, deze race uit zou lopen was een 

podiumplaats gegarandeerd. Het enige waar hij rekening mee moest houden was de medaillelimiet. 

Helaas was zijn tijd van 

 2:37,36 niet 

voldoende om in 

aanmerking te komen 

voor een medaille. 

Toch is Bert tevreden 

over zijn prestatie. ‘’ 

Zonder enige 

voorbereiding de 800 

meter gelopen. Het 

ging in de lijn der 

verwachting 2.37 

gelopen’’, aldus Koster 

die ook aangeeft dat 

dit in de buurt van zijn 

outdoor pr komt.  
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Jeugd HAC’63 laat zich zien in Drachten 

Drachten – 5-2-2017 terwijl de masters in Apeldoorn strijden om de nationale titels, was de jeugd 

van HAC’63 afgereisd naar Drachten om daar deel te nemen aan de tiende editie van Indoor 

Drachten. Voor de pupillen was dit een teamwedstrijd. Alle punten die de atleten individueel 

behaalden werden bij elkaar opgeteld om zo te bepalen op welke plek HAC’63 zou eindigen.  De 

junioren streden voor een goede klassering in een individueel klassement.  

Een mooi aantal van vijfentwintig pupillen, waaronder veel debutanten, zorgde ervoor dat HAC’63 

een vijfde plaats behaalde bij de pupillen B en een negende plaats bij de pupillen A. Vooral de strijd 

bij de pupillen B was spannend, het team kwam slechts 60 punten tekort om een derde plek te 

veroveren. Voornamelijk op het onderdeel medicinebalstoten wist het team boven de rest uit te 

steken. De meeste punten op dit onderdeel werden gepakt door Finn Blokzijl. Zijn stoot van 6,5 

meter was goed genoeg voor 72 punten. De pupillen A moesten genoegen nemen met een negende 

plaats. Hier viel de prestatie van Rosalie Kohl op. De eerstejaars pupil A wist namelijk met een 

sprong van 1,20 meter op het onderdeel hoogspringen 80 punten bij elkaar te sprokkelen.  

Nadat de pupillen klaar waren, waren de junioren aan de beurt. Daan Bartelds wist bij de 

eerstejaars junioren D een mooie tweede plaats op zijn naam te schrijven. In een driekamp 

bestaande uit Hoogspringen, sprint en kogelstoten wist Daan 1321 punten te scoren. Op ieder 

onderdeel wist hij in de top 5 mee te strijden. Ook Julian Hogenkamp wist op ieder onderdeel in de 

top vijf te eindigen. Zijn punten totaal van 1176 was daarom ook goed genoeg voor de vijfde plaats.  

Bij de meisjes junioren D eerstejaars kwam Lieke Geerling niet verder dan een tweeëntwintigste 

plaats. Haar zus Maaike deed het wat beter. Bij de tweedejaars meisjes junioren C wist zij namelijk 

de derde plek op haar naam te schrijven. Maaike staat bekend als een talent als het gaat om sprint, 

horden en hoogspringen. Het was daarom ook niet verassend dat ze in de top drie van de 

onderdelen sprint en hoog kwam te staan. Toch was het nog een spannende strijd om het brons. De 

nummer 4 had namelijk precies evenveel punten behaald op deze onderdelen. Het kwam dus aan 

op het onderdeel kogelstoten. En hier maakte Maaike het verschil, een stoot van 7,76 meter zorgde 

ervoor dat Maaike een gat van 38 punten kon slaan.  

 

Weer podiumplaats voor Lamko Hulzebos op NK  

Apeldoorn – 5-2-2017 op de derde en laatste dag van het NK indoor in Apeldoorn wist HAC’63 weer 

een podiumplaats te veroveren. Op de 1500 meter voor mannen 50+ lukte het Lamko Hulzebos om 

zijn tweede bronzen medaille van het weekend te bemachtigen. Eerder dit weekend wist de 

Zuidwoldiger atleet al op de 3000 meter het brons op zijn naam te zetten.  

De dag begon echter met een 200 meterrace voor Bert Koster. Na het brons op de 800 meter 

hoopte Bert zich te kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter. Bert wist een goede race neer 

te zetten, maar kwam net te kort voor de finale. Zijn tijd van 27.58 was wel een verbetering van zijn 

persoonlijk record.  

Voor Rob van der Graaf was het de derde dag op rij dat hij in actie kwam op het NK. Net als Lamko 

zou hij de 1500 meter lopen. Doordat meerdere leeftijdscategorieën gelijktijdig startten, was er 

sprake van een tweede startrij. Lamko had weer pech met de loting en moest zodoende weer 

achteraan starten. Maar doordat hij dit al eerder had mee gemaakt wist de ervaren loper goed om 

te gaan met deze situatie. Hij wist al snel goed in de wedstrijd te komen en na een paar ronden 

pakte hij ook brutaal de leiding. Dit wist hij vol te houden tot twee ronden voor het einde. Toen 

kwam het tactische spel van zijn concurrenten goed naar voren. Zij hadden hun energie gespaard 

om in de laatste ronden vol voor de winst te gaan.  
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Hoewel het Lamko lukte om op het laatst nog dichterbij te komen, 

moest hij toezien dat Tonnie Stouten en Rachid Mohammadi voor 

hem finishte. Beide heren wisten ook al het goud en zilver op de 

3000 meter te pakken. Dus voor de tweede keer dit weekend 

stonden de drie mannen samen op het podium. Twee keer in één 

weekend op een nationaal podium staan voelt voor Lamko als 

goud. Zeker gezien het feit dat hij eigenlijk een lange 

afstandsloper is.  

Rob van der Graaf wist ook vandaag weer zijn race tot een goed 

einde te brengen. Helaas heeft het geen podiumplaats 

opgeleverd. Maar hij wist weer zijn persoonlijk record te 

verbreken. Het vergt wel veel discipline om deel te nemen aan 

drie onderdelen op 1 NK. Dat Rob dit heeft kunnen volbrengen 

zegt daarom veel over zijn toewijding. Zijn volgende doel is ook al 

weer gezet en dat is deelname aan het NK 10 km, dat aankomend 

weekend plaats vind.  

 

 

 

 

HAC’63 talenten Kike Velting en Britt Roos in het zonnetje gezet tijdens 

sportgala 
10 februari 2017  

Leden van HAC’63 presteren goed en dat valt ook verschillende organisaties van Sportgala’s op. 

Drie atleten van HAC’63 mochten zich daarom melden bij het sportgala in Midden-Drenthe en 

Coevorden. Jannes Dolfing, Claudia van Tellingen en Iris Velting werden in hun gemeente 

genomineerd voor sportman, sportvrouw en sporttalent maar zagen andere sporters met die titel er 

vandoor gaan. 

Tijdens de verkiezingen word ook altijd gekeken naar de toekomst. Jonge sporters die talentvol zijn 

worden in het zonnetje gezet en aangemoedigd om door te gaan in hun sport. In Coevorden werd 

Kike Velting, inderdaad het zusje van Iris, benoemd tot één van de sportkanjers van de gemeente. 

En in de gemeente Meppel kreeg jeugd kampioen Britt Roos de aanmoedigingsprijs. 

 

 
 

 

 

 

Britt Roos    Kike Velting  

http://www.hac63.nl/hac63-talenten-kike-velting-en-britt-roos-in-het-zonnetje-gezet-tijdens-sportgala/brit/#main
http://www.hac63.nl/hac63-talenten-kike-velting-en-britt-roos-in-het-zonnetje-gezet-tijdens-sportgala/kike/#main
http://www.hac63.nl/blog/2017/02/10/hac63-talenten-kike-velting-en-britt-roos-in-het-zonnetje-gezet-tijdens-sportgala/
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Bronzen medaille voor Lamko Hulzebos op NK in Schoorl 
13 februari 2017   

Na een succesvol indoor weekend, pakte Lamko Hulzebos 

van HAC’63 afgelopen zondag bij het NK 10 kilometer (weg)  

wederom een medaille. De Groet uit Schoorl Run was dit jaar 

het decor voor het Nederlands Kampioenschap 10 kilometer. 

Daarnaast kon er gekozen worden voor de halve marathon 

(21.1 km) en de 30 kilometer. De onlangs 50 jaar geworden 

Hulzebos, kreeg in het in deze tien kilometer zeker niet 

cadeau. Hij moest diep gaan om deze derde plaats bij de 

Masters te behalen, maar zijn strijd werd beloond met zijn 

eerste NK medaille in de categorie 50+ en een prachtige tijd 

van 34.18 min. Rob van de Graaf, werd negende in deze 

categorie. De jonge HAC’63 atleten, Dave Hulzebos en Jorick 

Nijenhuis maakten zondag hun debuut op de tien kilometer. 

Met tijden van  respectievelijk 36.18 en 37.10 beloven deze 

atleten uit de groep van Jan ten Cate nog wat voor de 

toekomst. Jacelyn Gruppen liet de afgelopen weken al zien in 

topvorm te verkeren, naast een PR op de halve marathon liep 

zij vorige week ook al een super snelle tijd in Apeldoorn. In 

deze sterk bezette dames wedstrijd in Schoorl, verpletterde 

zij nu ook haar PR op de tien kilometer met ruim 35 seconden. Haar tijd van 34.37, was goed voor 

een 7e plaats (5e Nederlandse dame). Erwin Akkerman, net als Lamko deel uitmakend van het 

Budgetbestrating.nl / Runnersworld Hoogeveen team, ging van start op de halve marathon. Na een 

sterke, vlakke race met een paar snelle laatste kilometers, werd Erwin derde in de categorie heren 

35+, zijn 1.14.17 was de zesde tijd overall op deze afstand. 

 Britt Roos mist op een haar na de finale van de 800 meter 

Apeldoorn – 19-2-2017 Britt Roos, nationaal kampioen 800 meter bij de meisjes C, probeerde zich 

afgelopen zaterdag tijdens het NK Junioren A/B te plaatsen voor de finale van de 800 meter bij de 

meisjes junioren B. Helaas kwam ze net iets te kort om mee t doen aan de finale, die de dag later 

zou plaats vinden.  

Het is binnen de atletiekwereld toegestaan om mee te doen in een hogere categorie. Daardoor kon 

Britt als Junior C meedoen op de 800 meter bij de meisjes junioren B. De 13-jarige Britt moest het 

daardoor opnemen tegen meiden die soms wel drie jaar ouder zijn. Ondanks dat er sprake was van 

een leeftijdsverschil, kon Britt toch worden gezien als een outsider voor de finale. De Ruiner atleet 

heeft het afgelopen jaar namelijk al laten zien dat ze één van de beste 800 meterlopers sinds de 

eeuwwisseling is. 

Om de finale te bereiken moest Britt haar serie zien te winnen of tot de twee tijdssnelsten behoren.  

Britt mocht aantreden in de derde van vier series. Ze had daardoor al kunnen zien wat een deel van 

de concurrentie had gelopen. Vooral in serie twee werd, met drie meiden onder de 2.20 minuten 

snel gelopen. Britt wist dus dat ze moest winnen of dat ze sneller moest lopen dan haar persoonlijk 

record. Uit eindelijk wist Yasmine Abbes van Nijmegen Atletiek Britt achter haar te houden, 

waardoor de Ruiner atleet als tweede over de finish kwam. Haar tijd van 2.20,37 was helaas ook 

niet snel genoeg om door te gaan als een van de tijdssnelsten.  Toch kan Britt terugkijken op een 

geslaagd weekend. Als we de finale niet meetellen dan was Britt namelijk zesde geworden op dit 

onderdeel.  

http://www.hac63.nl/blog/2017/02/13/bronzen-medaille-voor-lamko-hulzebos-op-nk-in-schoorl/
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Vier keer winst voor HAC’63 bij Rietplasrun in Emmen 
19 februari 201719 februari 2017  

Afgelopen zaterdag werd voor de 4e keer de Rietplasrun georganiseerd door atletiekvereniging De 

Sperwers uit Emmen. De start en finish van deze selectieve crossloop was bij het Hippisch Centrum 

in Emmen. Daar kregen de deelnemers kregen te maken met uitdagende elementen als zand, gras, 

heuvels en strand nabij de Grote Rietplas in Emmen.  

 

Voorafgaand aan de hoofdafstanden van 4 en 8 kilometer waren er 1 en 2 kilometer wedstrijden 

voor de jeugd. Op de 1 kilometer was er een mooie 2e plaats voor Milou Karssies bij de meisjes 

pupillen A. Kike Velting liep de dubbele afstand bij de meisjes junioren D en pakte de winst na 8 

minuten en 14 seconden. Na de jeugdwedstrijden gingen de 4 en 8 kilometer tegelijkertijd van start. 

HAC’63-atleet Job Ytsma won overtuigend de kortste afstand in 14.47 minuten. Teamgenote Iris 

Velting deed hetzelfde bij de vrouwen. Zij bleef haar tegenstanders met een tijd van 15.46 minuten 

bijna anderhalve minuut voor. 

Allard Brunsting eindigde net naast het podium bij de heren 40+. Hij werd 4e bij de korte cross. Op 

de dubbele afstand was er een overwinning bij de dames senioren voor Ilona Stille. Met een tijd van 

37.42 minuten bleef zij clubgenote Cathy van Es-Bode nipt voor. Cathy pakte met een tijd van 37.55 

minuten een mooie 3e plaats bij de vrouwen 40+. In dezelfde categorie werden Sandra Medendorp, 

Claudia van Tellingen en Alida Jansma respectievelijk 5e, 6e en 9e. 

Bij de mannen waren helaas geen podiumplaatsen voor HAC’63, maar wel prima prestaties voor 

Jan-Bart Kip en Bert Karssies. Jan-Bart Kip werd 8e bij de mannen senioren in 34.38. Bert Karssies 

greep, na een aantal mooie podiumplaatsen de afgelopen tijd, nu net naast de prijzen met een 4e 

plaats in 32.19 minuten. 

  

http://www.hac63.nl/blog/2017/02/19/vier-keer-winst-voor-hac63-bij-rietplasrun-in-emmen/
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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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