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Alice Baldé wint 10 km.  
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Op vertoon van uw lidmaatschapspas 10 % korting op hardloopschoenen en kleding. 

April  2015 

Jaargang 50 
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Redactioneel 
 
Lente. 
 
In deze mooie lenteweek moet ik me echt 
dwingen om achter de laptop te kruipen. 

Van al die zon krijg ik helemaal de 
lentekriebels in de kop. En weer nieuwe 
energie ….. heerlijk toch? 

 
De ALV werd bezocht dppr een 20-tal leden. 
Aan de notulen wordt nog gewerkt, maar 

een aantal mededelingen zijn nu al 
gepubliseerd. O.a. een nieuw 
huldigingsbeleid (wat fantastische 

aanleiding….. dat er zoveel huldigingen zijn, 
de top atleten doen het gewoon dus heel 
goed!!!!!!!) en een nieuwe opzet van de PIT 

beker. Vanaf deze plaats Remco 
gefeliciteerd! Een mooie terechte 

overwinning. Maar ook mooi te lezen dat er 
meer leden zijn genomineerd. EN bloos…. 
Ook ik stond in dat rijtje. Dank je wel! Dat is 

echt heel leuk om te lezen. Vanaf volgend 
jaar 2 bekers. 
 

En wat was er afgelopen maand weer veel 
te lezen in de media over HAC’63 atleten. 
Lokale wedstrijden, maar ook op de NK’s in 

Nederland was HAC’63 weer op het podium 
vertegenwoordigd. Achterin de diverse 
verslagen van onze PR commissie! 

 
Van de jeugdtrainer Evelyn een uitgebreid 
foto verslag van een dag op stap met de 

jeugd. En ook daar werd flink gestreden om 
de prijzen. Hulde!! 

 
De eerste tussenstanden van de 
Hypotheekcentrum Hoogeveen competitie 

zijn bekend. Jeroen-Pieter is daarvoor het 
nieuwe aanspreekpunt. Voor de junioren 
wordt nog hard gerekend, Miranda Karssies 

zal vanaf volgende maand de standen door 
geven. 
 

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

 
KOPY insturen voor 25 april 2017 
info@hac63.nl 
 
 

  

mailto:info@hac63.nl
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Beleidswijzigingen  

 

Op 9 maart vond de algemene ledenvergadering plaats. De notulen van deze vergadering 
verschijnen in het volgende clubblad. Tijdens de vergadering heeft het bestuur ook twee 

beleidswijzigingen voorgesteld, welke beide zijn goedgekeurd. Omdat deze beleidswijzigingen per 
direct ingaan staan deze al in deze editie van het clubblad. 

 
1. Nieuwe opzet huldigingsbeleid: 

Oude situatie:   Als een atleet op een NK, EK, etc. een medaille haalt, dan wordt de atleet 
de eerst volgende training gehuldigd door het bestuur.  

 
De knelpunten:  Het bestuur probeert ook altijd de wethouder van sport van de gemeente van 

de desbetreffende atleet uit te nodigen. Doordat de prestatie vaak op zondag wordt neergezet en 

de huldiging vaak op dinsdag plaats vind, is het vaak lastig om de wethouder op tijd uit te nodigen.  
 

Het is natuurlijk ook altijd de vraag of de atleet/atleten op de voorgestelde dag van de huldiging 
aanwezig kunnen zijn. Dit zorgt er ook voor dat de trainers vaak laat op de hoogte zijn van de 

huldigingen.  
 

Ook zijn er vaak meerdere NK’s achter elkaar. Dat kan er voor zorgen dat je iedere week opnieuw 
een huldiging hebt. Hoewel het natuurlijk een mooi gegeven is dat onze atleten de medailles 

behalen en dat ze de aandacht daarom ook wel verdienen, gaan deze huldigingen af van de 
trainingstijd.  

 
Voorstel:   In plaats van de eerste training na het behalen van de podiumplaats is het 

voorstel van het bestuur om één week per maand te huldigen. Dit wordt de zogenaamde 
huldigingsweek.  Als er dus meerdere NK’s, EK’s etc.  in een maand zijn en er worden meerdere 

medailles gewonnen worden al deze atleten tijdens een ‘super’huldiging in het zonnetje gezet. De 
aandacht die de atleten verdienen kan daardoor beter worden voorbereid, de wethouder kan beter 

op de hoogte worden gebracht en er hoeven minder trainingen later te starten. 
 

Stemming:   20 voor, 0 tegen, 1 onthouding van stemming   
 

2. Nieuwe opzet PIT-Beker: 

Oude situatie:   Ieder jaar kiezen de leden van HAC’63 iemand uit die de PIT-Beker wint. 

De winnaar van deze beker ontvangt de beker en een bos bloemen tijdens de Algemene 
Ledenvergadering.  

 
De knelpunten:  Onder de leden die al langer lid zijn van de club is de term PIT(prestatie, inzet 

en trouw) een bekend begrip. Toch is de term voor de nieuwere leden wat onduidelijk. Daarom moet 
ieder jaar opnieuw worden uitgelegd waar PIT voor staat.  

 
Het aantal stemmen voor de PIT-Beker neemt ieder jaar af. Zelfs met de mogelijkheid om te 

stemmen over de mail komt het aantal stemmen niet boven de 40 stemmen. Dat betekend dat nog 
geen 10 % van de club een stem uitbrengt. 

 
De PIT-Beker is de laatste jaren meer uitgegroeid tot een verkiezing van vrijwilliger van het jaar. Het 

is natuurlijk mooi dat vrijwilligers op die manier in het zonnetje worden gezet. Maar atleten die goed 

presteren worden überhaupt nauwelijks genomineerd. En voor trouw wordt er al helemaal niemand 
genomineerd. 

  
Voorstel:   In plaats van één beker wil het bestuur de PIT-beker splitsen in twee bekers. 

Eén voor atleet van het jaar (prestatie) en één voor vrijwilliger van het jaar (inzet). Omdat ieder jaar 
tijdens de Algemene Ledenvergadering de jubilarissen al worden gehuldigd,  vervalt het onderdeel 

Trouw. Het bestuur gaat er vanuit dat de termen atleet en vrijwilliger van het jaar duidelijker is dan 
de term PIT. Het bestuur hoopt daarom ook dat het aantal stemmen gaat toenemen. 
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Toevoeging:   voordat er over wordt gegaan naar de stemming kwam er vanuit de Algemene 
Ledenvergadering een toevoeging op dit voorstel. In het verleden werd bij de PIT-beker ook een 

aandenken gegeven. Dit is in de loop van de jaren afgeschaft. De ledenvergadering zou dit 
onderdeel graag terugzien komen en wil daarom dat het geven van een aandenken wordt 

toegevoegd aan het voorstel.   
 

Stemming:   20 voor, 0 tegen, 1 onthouding van stemming   
 

 

Huldigingen 
 
Afgelopen weken stonden er heel wat huldigingen op het programma. De meeste zijn al aanbod 

gekomen in het vorige clubblad. Maar ook deze maand waren er weer huldigingen. 
 

NK Crossteams  
De twee crossteams die goud hebben gewonnen op het NK-cross zijn namens het bestuur door 

Remco Bos in de bloemen gezet.  Lamko Hulzebos verdiende zelfs een tweede bos bloemen voor 

zijn individuele prestatie ( zilver) op hetzelfde NK. 
 

 

 
Lamko Hulzebos 

gehuldigd. (alweer )  

Na de winst van het goud 

op het NK halve marathon 
werd Lamko Hulzebos 

gehuldigd op de baan 
door Remco Bos en Jan 

van ’t Zand, wethouder 
sport van gemeente De 

Wolden.  
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Winnaar PIT-Beker 2017  
 

Nu bekend is dat de PIT-beker 
plaats gaan maken voor twee 

nieuwe prijzen, zal de PIT-beker dit 
jaar voor de laatste keer worden 

uitgereikt. De winnaar van de 

laatste PIT-beker is Remco Bos. Hij 
heeft de PIT-beker met een 

overweldigende meerderheid van 
stemmen dit jaar gewonnen.  

 
Bij het stemmen werd ook 

gevraagd waarom je op deze 
persoon stemt. De stemmers 

gaven aan dat Remco altijd 
aanwezig is, dat hij zorgt voor een 

goede sociale samenhang binnen 
de vereniging, hij een positieve 

houding aanneemt, hij zich enorm 
inzet voor de club en oprecht 

interesse toont in de club en de atleten. Ook worden zijn speeches bij huldigingen gewaardeerd.  
 

 
Andere genomineerden waren:  

Britt Roos,  omdat zij het hele jaar al goed presteert.  
Lamko Hulzebos,  voor zijn uitstekende prestaties op verschillende nationale en internationale 

podia. 
Manon Vos,  voor haar inzet voor het clubblad. 

Marit Guichelaar,  voor haar inzet voor de ledenadministratie en de lastige taak om die weer 
helemaal up-to-date te krijgen. 

Jozina Ernst,  een stille kracht die altijd bereid is om je te helpen. 

Tom van Tellingen,  omdat hij atleten goed weet te motiveren. 
Geralda Wulff-Booij,  omdat ze in een moeilijke periode haar kinderen toch helpt bij atletiek. 

 
 

 

 Inzameling giro 555 bij de Primera de Haan 4 mijlsrun 

Op de inschrijftafel was een inzamelbus geplaatst t.b.v. de inzamelingsactie giro 555. Er is een 

bedrag van 69,30 euro opgehaald. Dit is inmiddels op het genoemde rekeningnummer 

overgemaakt. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.cordaid.org/nl/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/cordaid-768x512.png&imgrefurl=https://www.cordaid.org/nl/nieuws/giro555-start-actie-help-slachtoffers-hongersnood/&docid=Bfv1c_CcSYhInM&tbnid=qAlh0VGgRovf8M:&vet=10ahUKEwjwobfJmPzSAhVMDxoKHaVCA5kQMwhnKCowKg..i&w=768&h=512&bih=644&biw=1366&q=giro 555&ved=0ahUKEwjwobfJmPzSAhVMDxoKHaVCA5kQMwhnKCowKg&iact=mrc&uact=8
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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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Rexona Run – 10 km van Nederland 

ONZE MISSIE IS OM ZOVEEL MOGELIJK MENSEN IN HEEL NEDERLAND GELIJKTIJDIG AAN HET LOPEN 

KRIJGEN EN DAARBIJ ZOVEEL MOGELIJK GELD IN TE ZAMELEN VOOR RIGHT TO PLAY, ONS GOEDE DOEL 

VAN 2017. 

 

Heel Nederland loopt 
Beginners, recreanten en topsporters lopen op 18 juni 2017 allen gelijktijdig in 15 verschillende 

steden in Nederland een 5 of een 10 km. Er worden verschillende klassementen opgemaakt zowel 
per stad als nationaal: qua individuele tijd (prestatie), deelnemersaantal (participatie) en bedrag 

opgehaald voor het 

goede doel (solidariteit). 
 

In welke steden wordt er 

nog gelopen?  
Almelo 

Amsterdam    
Apeldoorn  

Best  

Breda  
Delft  

Goes  
Groningen  

Heerenveen  
Heerlen  

Hoogeveen  -     in 
samenwerking met 

HAC’63.  
Hoorn  

Nijmegen  
Rotterdam  

Utrecht 

 

Zet 18 juni alvast in je loop agenda. Reserveer deze datum!!!! 
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Hierbij de resultaten van de gehouden La Brochette Coopertest d.d.16-03-2017. 

Alle jury leden willen we hierbij ook hartelijk bedanken voor hun inzet en inbreng. 

  
De statistieken 2017: 

  
Aantal deelnemers:  67 personen. 

Oudste deelnemer:  65 jaar 

Jongste deelnemer: 9 jaar 
Aantal vrouwen: 21 

Aantal mannen: 45 
Langste afstand gelopen: 3761 mtr. 

Totaal gelopen afstand: 181.682  mtr -> 182 km. 
Gemiddeld afstand per deelnemer:  2712 mtr. 

Gemiddelde conditie -> goed 
  

Groetjes en tot de volgende keer, 
Wim Hut 

 

La Brochette Coopertest Uitslagen 16-03-2017   

nr. naam geb.datum man/vrouw start nummer ronden restmeters totaal 

  
  

  
  

mtr 

start 19.00 uur 
 

  
  

  

1 Ruben Eefting 12-02-2007 m 64 7 110 2910 

2 Julian Hogenkamp 03-02-2005 m 62 7 131 2931 

3 Kate 09-11-2005 v 59 6 198 2598 

4 Hanne 24-04-2003 v 58 6 162 2562 

5 Sabine Zuidema 01-01-2009 v 54 5 68 2068 

6 Finn Leijssenaar 29-11-2007 m 52 5 291 2291 

7 Moud Blijleven 13-12-2003 v 51 6 124 2524 

8 Justin Pol 07-03-2007 m 47 5 283 2283 

9 Evelijn Bouwknegt 05-06-1975 v 44 5 220 2220 

10 Pascal Schonewille 03-04-1999 m 43 8 45 3245 

11 Bas Tichelaar 08-02-2004 m 40 6 339 2739 

12 Rick Warmels 24-02-1997 m 39 6 333 2733 

13 Davy Schuijers 25-03-2004 m 30 6 273 2673 

14 Johan Schonewille 01-06-1966 m 28 7 142 2942 

15 Milan Schonewille 21-07-2005 m 27 6 365 2765 

16 Born Schonewille 17-03-2005 m 26 6 377 2777 

17 Rolf Koopman  23-11-1973 m 25 8 45 3245 

18 Tijn 17-04-2005 m 24 6 329 2729 

19 Robin Koopman 31-10-2005 m 21 6 332 2732 

20 Pim de Vos 30-09-2007 m 19 6 75 2475 

21 Lieke Geerling 19-12-2005 v 18 5 356 2356 

  
  

  
  

  

nr. naam geb.datum man/vrouw start nummer ronden restmeters totaal 

start 19.30 uur 
 

  
  

  

22 Edwin Helder 14-08-1978 m 109 6 398 2798 

23 Erik Mager 12-03-1977 m 107 6 187 2587 

24 Eva Reinders 06-05-1975 v 106 5 394 2394 
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25 Lisanne Venema 04-07-2007 v 16 6 80 2480 

26 Hilbrand Burema 17-05-1963 m 105 6 20 2420 

27 Jet Burema 31-05-2000 v 109 6 31 2431 

28 Manon Vos 05-06-1970 v 103 6 151 2551 

29 Wiebe de Jong 29-03-1968 m 102 6 232 2632 

30 Reinout Venema 07-12-2008 m 17 5 337 2337 

31 Bert Ijtsma 04-12-1965 m 98 6 107 2507 

32 Erik Mortier 21-09-1947 m 97 5 61 2061 

33 Rita Mastenbroek 18-05-1961 m 96 4 363 1963 

34 Danique Vredeveld 03-07-2007 v 95 5 11 2011 

35 Julia de Vries 05-08-2006 v 94 5 291 2291 

36 Sijlvan ten Cate 24-12-2002 m 93 6 81 2481 

37 Wilbert Knol 21-10-2003 m 92 6 236 2636 

38 Koos Kip 21-05-1951 m 91 6 38 2438 

39 Roel Nijstad 30-10-1966 m 89 5 200 2200 

40 Ina Meinen 29-01-1969 v 88 5 397 2397 

41 Cathy van Es-Bode 22-12-1969 v 86 7 91 2891 

42 Tim van Es 03-03-2004 m 84 7 151 2951 

43 Arjan van Lubek 26-05-1975 m 83 6 357 2757 

44 Sacha van Lubek 19-07-2007 m 82 6 300 2700 

45 Jozina Ernst 09-05-1965 v 81 6 45 2445 

46 Milou Karssies 14-03-2006 v 80 7 7 2807 

47 Maaike Geerling 03-04-2002 v 50 6 200 2600 

  
  

  
  

  

nr. naam geb.datum man/vrouw start nummer ronden restmeters totaal 

start 20.00 uur 
 

  
  

  

48 Nico de Jong 31-12-1969 m 108 7 346 3146 

49 Dennis Jonker 24-07-1993 m 120 7 351 3151 

50 Nick Kerkhof 29-04-2002 m 119 7 230 3030 

51 Wouter de Roo 26-01-2004 m 115 7 218 3018 

52 Bart Koster 30-09-2003 m 114 6 159 2559 

53 Ivo Pol 24-08-2002 m 112 6 164 2564 

54 Harry Prins 24-12-1967 m 113 6 222 2622 

55 Kike Velting 04-08-2004 v 111 7 205 3005 

56 Eline Zomer 24-11-1998 v 101 7 339 3139 

  
  

  
  

  

nr. naam geb.datum man/vrouw start nummer ronden restmeters totaal 

start 20.30 uur 
 

  
  

  

57 Milan Linthorst 12-12-2004 m 149 7 365 3165 

58 Dave Hulzebos 16-04-1996 m 148 8 85 3285 

59 Erik Tibbe 20-05-1969 m 147 7 132 2932 

60 Alwin Hoorn 13-11-1994 m 146 7 0 2800 

61 Gert Jan Stevens 27-11-1987 m 145 9 142 3742 

62 Harm Jan Martens 21-09-1980 m 144 9 161 3761 

63 Job Ijtsma 16-06-2000 m 143 9 115 3715 

64 Iris Velting 25-08-2000 v 142 8 191 3391 

65 Ephrem Been 06-06-1999 m 140 9 116 3716 

66 Remco Bos 08-12-1987 m 151 5 106 2106 

67 Alida Jansma 22-03-1964 v 150 6 271 2671 
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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting of 
15% spaarkorting over het gehele assortiment 
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Loopjes april & mei (www.hardloopkalender.nl ) 

 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

Telt mee voor Run2Day PR Competitie 

 

  April  

Zat 1 Runnersworld Halve marathon Ommen 5 – 1- - 21.1 km 

Zon 2 G02 Payroll 4 mijl van Emmen  Emmen 4 mijl 

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 

     

     

  Mei  

Za 6 Lexis Crossloop Zuidwolde  Zuidwolde 5 – 10 km. 

Za 6 Hunebedloop  Borger-Odoorn 5 – 10 km 

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

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

Woe 17 Erflandenrun  Hoogeveen 5 – 10 km 

Zat 20 Stellingwerver dorpen estafette  Stellingerwerf 4 – 7 km  

Zat 20 Midden Drenthe Loop  Zwiggelte 5 – 10 – 21.1 

Zon 21 rietplasloop  Emmen 5 – 10 – 15 km 

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

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

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

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

Woe 31 Simone FM 1 uursestafette Hoogeveen 1 uur 

Woe 31 Station tot stationloop  Dalfsen 10 mijl 

     

Wedstrijden 2017 Hoogeveen: 

17 mei   Erflandenrun (niet door HAC’63 georganiseerd) 

31 mei     Simone FM 1 uursestafette 

7 jun     Speeltuinloop 

8 juli    Singelloop 

okt. (ovb)  Stuifzand Bork loop  

11 november  Schoonhovencross 

http://www.hardloopkalender.nl/
http://acovanelderen.nl/evenementen/halve-marathon/
http://www.4mijlvanemmen.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
Clubblad%20februari%202017.pdf
https://www.facebook.com/Hunebedloop/
http://avdesprinter.nl/index.php?page=4-van-Meppel
http://avdesprinter.nl/index.php?page=4-van-Meppel
http://www.acerflanden.nl/erflandenrun/
http://lsv-invictus.nl/
http://loopgroepwesterbork.nl/midden-drenthe-loop
http://www.rietplasloop.nl/
http://avdesprinter.nl/index.php?page=4-van-Meppel
http://www.trailrunning-veluwe.nl/cross-veluwe-met-veerboot/
http://www.drentheloopfestijn.nl/
http://avdesprinter.nl/index.php?page=4-van-Meppel
http://www.stationloop.nl/
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HAC’63 HYPOTHEEKCENTRUM 

HOOGEVEEN COMPETITIE 

 

 
De geplande Stuifzand Bork loop kan nog niet in april gelopen worden. Deze is o.v.b. naar oktober 

verzet. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenstand per 1 april: 

De eerste tussenstanden van 2017. Er zal een totaal overzicht geplaatst worden op de website met 

per wedstrijd gelopen resultaat dan kunnen jullie zelf controleren of de uitslag correct is verwerkt. 
Als jullie een vraag hebben of een uitslag missen dan kunnen jullie mij altijd benaderen per e-mail: 

competitie@hac63.nl 
Groet Jeroen-Pieter  

 

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

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

3. Arjan Gruppen   75 (2) 3. Ine Snoeken   90 (2) 

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

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

 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 Ovb. verzet naar 
oktober  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Heren 60+ 
1. Arie Prins 145 (3) 

2. Jan Lip 135 (3) 

3. Henk Daling 120  (4) 

4. Koos Kip 105 (3) 

5. Sake Pol   80 (2) 

 
 

Reglement HAC’63 Hypotheekcentrum 

Hoogeveen competitie   

 
 De competitie wordt per kalender jaar gehouden 

en omvat dit jaar 20 wedstrijden over diverse afstanden.  
 Hierbij wordt een combinatie gekozen van baannummers, wegwedstrijden en cross 

wedstrijden.  
 

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

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

waarin men dat gehele jaar meedoet.  
 

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

 Het klassement wordt opgemaakt met een punten systeem. De winnaar van een wedstrijd 
krijgt 50 punten, de nummer twee 45, de nummer drie 40, de nummer vier 35, de nummer vijf 

30, de nummer zes 25, de nummer zeven 20 en vervolgens iedere verdere plaats 1 punt 
minder dan de vorige.  

 
 Lopers die minimaal 11 wedstrijden hebben gelopen tellen mee in het eindklassement.  

 De beste 15 resultaten tellen mee voor het eindklassement. 
 Alle lopers die aan minimaal 1 wedstrijd meedoen worden opgenomen in het klassement.  

 Bij gelijke eindstand wordt gekeken naar het totaal aantal gelopen wedstrijden door de 
atleten. Wie de meeste heeft meegedaan wint. Dit om vaak meedoen te belonen. Is ook dat 

gelijk, dan tellen de onderlinge wedstrijden. Is ook dat gelijk dan is er inderdaad een gelijke 

eindstand.  
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 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 

 

 

Miranda Karssies zal de tussenstanden gan bijhouden. Vanaf volgende maand worden ze 

gepubliseerd.  Jan ten Cate 

 2017 C/D junioren A/B junioren 

Maart  

1 12 maart Runnersworld Bentincksparkloop Runnersworld Bentincksparkloop 

2 25 maart Zuudwoldiger Viaductloop Zuudwoldiger Viaductloop 

3 28 maart  Primera 4 mijl Run 

April 

4 9 apil  Cascaderun 

Mei 

5 21 mei Rietplasloop Rietplasloop 

Juni 

6 7 juni Speeltuinloop Hollandscheveld Speeltuinloop Hollandscheveld 

7 22 juni Baanloop Ommen Baanloop Ommen 

8 25 juni Grachtenloop Coevorden Grachtenloop Coevorden 

Juli 

9 8 juli Singelloop Hollandscheveld Singelloop Hollandscheveld 

Augustus 

10 11 aug.  Trackmeeting Utrecht 

11 30 aug. Alkeloop Alteveer Alkeloop Alteveer 

September 

12 19 sept. Baanloop Epe Baanloop Epe 

13 24 sept. Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen 

Oktober 

14 1 oktober Bikkelloop Zuidwolde Bikkelloop Zuidwolde 

November 

15 4 nov. Lemelerbergloop Lemerlerbergloop 

16 11 nov. Schoonhovencross Schoonhovencross 

December 

17 23 dec. Dorpsloop De Krim Dorpsloop de Krim 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/


  Hactueel april 2017 

Pagina | 18  
 

Tussenstand PR-competitie pupillen 

 
 

15-1-
2017 

4-2-
2017 

11-3-
2017 

18-3-
2017 

      Totaal 

Lorens Reumer 1+3 1+1 1+1 1+2       11 

Evon Everts 1+1 1+3 1+2 0+0       9 

Tess Kuhnen 1+1  1+2 1+2       8 

Jorrit 
Hogenkamp 

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

Joran Nanninga  1+3  1+2       7 

Luuk Engels 2+0 1+2 1+0        6 

Lisanne 
Venema 

 1+3  1+0       5 

Rosalie Kohl  1+3  1+0       5 

Damian Helder  1+3         4 

Niels Eefting  2+0 1+1        4 

Jade Schuitema 2+0  1+1        4 

Des ter Heide 2+0 1+0  1+0       4 

Lynn Norde 2+0 1+0 1+0        4 

Finn Blokzijl  2+0 1+0 1+0       4 

Reinout 
Venema 

 2+0  1+0       3 

Mathijs 
Dingshoff 

2+0 1+0         3 

Gijs Piekaar 2+0 1+0         3 

Keledi Groen  1+2         3 

Ruben Eefting  1+2         3 

Micah 
Djababoe 

 2+0         2 

Nathan van 
Ooijen 

 2+0         2 

Roan Jones  2+0         2 

Naomi Kuiper  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 

Danique 
Vredeveld 

   2+0       2 
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01-mei Smelt, Anne 26  16-mei Huls, Ronny 54 

02-mei Boeyen, Mariska van 40  18-mei Mastebroek, Rita 56 

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

03-mei Meekhof, Danny 43  19-mei Nieuwenstein, Tom 59 

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

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

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

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

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

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

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

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

12-mei Caat, Ivén ten 12  25-mei Vries, Tamara de 32 

12-mei Egten, John van 42  25-mei Beuving, René 49 

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

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

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

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

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, Alize 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 

       

Leden Mutaties 

Aanmeldingen per 1-4-2017 Afmeldingen (worden 1x per 31-3-2017 

 kwartaal gepubliceerd)  

Patrick Vondeling Arjo Koekoek Lia Gaikema 
Jef Poelman Nynke Veenstra Menno van Rij 
Roel Boer Maura Pont Romy Timmerman 
Sabine Zuidema Richard Kleine Michel Speelman 
 Jacco Stoevelaar Bob de Vries 
 Mathijs Dingshoff Erwin Kip 
 Kirsten Brus Manuela Kok 
 Dylan Lukas Bente Keizer 
 Elisa van Room Pauline Kelly 

Groet Marith Guichelaar 

 

Jarig in  mei 
       

Dag Naam Leeftijd  Dag Naam Leeftijd 
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Presteren onder druk 

 

We leven in een tijd waarin ‘goed’ presteren de standaard 

lijkt. Zowel op privé- als op werkgebied wordt er steeds 

meer van je verwacht. Als je iets nieuw hebt, dan is 

iedereen blij voor jou en zijn ze nieuwsgierig hoe je het 

eraf brengt maar ligt de druk nog niet zo hoog. 

Bijvoorbeeld in de privésferen; een nieuw huis, 

kledingstijl. Of op het werk: een nieuwe baan, een nieuwe 

functie of een nieuw project. Of bij de sport; jouw eerste 

volleybalwedstrijd, eerste fietstocht, eerste 5 kilometer, 

eerste marathon etc.  

Allemaal dingen die, als ze nieuw zijn, interessant zijn 

voor anderen maar na een tijdje gewoon worden. Jouw 

prestaties worden vergeleken met de prestaties van 

anderen alsook met prestaties die jezelf eerder hebt 

behaald. Heb je een nieuw huis, dan vinden mensen dat 

leuk, willen ze weten wat er aan gedaan moet worden, 

wanneer je denkt klaar te zijn etc. Maar als je er eenmaal 

bent ingetrokken dan wordt er verwacht dat alles goed en 

mooi is, dat je altijd spullen in huis hebt, dat alles schoon 

is, dat je de was doet, dat je kookt etc. Kortom, mensen 

verwachten dingen van je. En mocht je ooit gaan 

verhuizen, dan wordt er vaak verwacht dat je naar een 

mooier/groter huis gaat en dat alles allemaal maar goed 

blijft gaan. Red je dat niet, dan kan dat worden gezien als 

falen. 

Ditzelfde gebeurt op het werk. Leuk zo’n nieuwe functie 

met verantwoordelijkheden maar je moet bijna oppassen 

dat je het goed doet want dan verwachten anderen 

binnen de kortste keren dat je het altijd goed doet. Mocht 

er dan iets een keer wat minder goed gaan (let op: er 

staat niet eens fout maar minder goed), dan stel je 

mensen teleur. Want dan presteer je onder de 

verwachting. 

En uiteraard is dit met sport niet anders, als jij bij 

volleybal veel punten maakt of bij voetbal alle doelpunten 

scoort en bij hardlopen iedere keer pr’s loopt dan gaan 

mensen dat van jou verwachten. Mocht het dan een keer 

iets minder gaan dan heb je meteen slecht gepresteerd.  

Dit moeten presteren kan goed zijn, want het kan 

 
Alieke’s 

column 

scoort en bij hardlopen iedere keer pr’s loopt dan gaan 

mensen dat van jou verwachten. Mocht het dan een keer 

iets minder gaan dan heb je meteen slecht gepresteerd.  

Dit moeten presteren kan goed zijn, want het kan 

motiverend en inspirerend zijn. Het leidt je tot punten 

waarop je gebrand bent om anderen te laten zien wat je 

kan. Die harde deadline op het werk. Een limiet dat je 

misschien net kunt halen. Dat levert druk op en schept 

verwachtingen bij anderen dat je net dat beetje extra kan 

geven om het te halen. Het houdt en maakt je scherp en 

alert.  

Het probleem is dat dit presteren steeds belangrijker 

wordt. Want het goed van de standaard moet steeds 

goeder en fouten maken mag niet meer. Voor sommige 

mensen is dit gevaarlijk. Deze mensen weten (of denken 

te weten) dat er dingen van ze verwacht wordt, 

vervolgens verwachten ze het ook van zichzelf. Ze leggen 

zich een enorme druk op de schouders. Dit gaat goed 

totdat de druk te groot wordt en ze eronder bezwijken. 

Bij sommige mensen zie je dit aankomen, anderen zijn 

super goede toneelspelers en houden het voor zich. Ik 

heb niet links gestemd maar eigenlijk zouden we er met 

elkaar iets meer op moeten letten bij elkaar om af en toe 

wat druk bij elkaar af te nemen. Gewoon wel een fout 

mogen maken, zie ‘goeder’ in plaats van ‘beter’ in een 

paar regels terug. Gewoon niet verwachten dat iemand 

een 5K altijd maar sneller loopt en niet verwachten dat 

een 10K wel zou moeten kunnen in 2x de 5K tijd. Gewoon 

weer lekker lopen. 

Alles lijkt altijd alleen maar beter te moeten gaan. Maar 

let wel, LIJKT. Dat natuurlijk helemaal niet. Een keer wat 

minder presteren is niet slecht. Als je een keer een 

weekje de was laat voor wat het is en iemand ziet dat, so 

what? Als je een keer een mindere week hebt op het 

werk is dat niet verkeerd en als je lekker een 10K wilt 

lopen in 3x jouw 5K tijd, dan doe je dat toch lekker? 

Omgaan met druk is voor iedereen anders, maar we 

mogen er dus wel wat beter op letten bij elkaar. Ik vind 

een beetje druk wel lekker. Anders hadden we deze editie 

weer helemaal geen column gehad. Dus Manon, hierbij 

alvast mijn excuses voor het niet halen van de deadline 

voor de volgende keer; maar ik heb gewoon een beetje 

druk nodig…   
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 Van de jeugdtrainer: Fotoverslag wedstrijd indoor Tuk 
Door: Evelyn Bouwknegt 

Om 8.45 uur vertrokken we vanaf de 

parkeerplaats bij de atletiekbaan. 

Ook gingen sommige kinderen samen 

met hun ouders op eigen gelegenheid. 

 

 

 

 

 

 

Het is nog lekker rustig in de hal. We 

beginnen alvast met de warming-up met 

die kinderen die er al zijn. 

 

 

 

Tijd voor een selfie. We hebben er zin in! 

 

  

 

 

 

Melden bij de jury. Bij de meisjes pupillen B doen er in totaal 29 

kinderen mee. Evon luistert goed in welke serie ze zit en op welke bank 

ze moet gaan zitten. 
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Lynn is er klaar voor. Zal Evon bij 

haar in de serie zitten? 

  

 

 

 

 

 

Bij de pupillen mag je kiezen of je 

gaat starten vanuit het startblok of 

niet.  

 

 

 

 

 

 Luuk in actie bij het kogelstoten 

 

 

Af en toe moet je even wachten tussen twee onderdelen, 

en dus is er tijd voor een potje kaarten.  
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Bij de jongens pupillen B deden er drie pupillen van 

Hac’63 mee. De hele wedstrijd trekken de jongens 

met elkaar op. Hier wachten Loren, Finn en Jorrit op 

de start van hun 40 meter. 

 

 

 

  

Lorens zit in de startblokken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn bij het balstoten. Jorrit kijkt toe hoe zijn ploeggenoot het doet. 



  Hactueel april 2017 

Pagina | 25  
 

 

 Bij de pupillen wedstrijden 

mogen de ouders nog lekker 

dichtbij de kinderen zijn. Dat 

vindt Niels wel fijn, want het is 

allemaal toch wel een beetje 

spannend! 

 Inmiddels staat moeder bij de 

finish en heb ik Niels geholpen 

om op het goede moment in de 

goede baan te starten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook Jade en Tess 

zitten in dezelfde 

groep en trekken de 

hele dag samen op. 

Dat is toch wel erg 

gezellig hoor! 
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Deze tijd werd nog 

gecorrigeerd naar 

7.06 sec. En dat 

leverde een gedeelde 

eerste plaats voor 

Tess op! 

 

 

 

 

 

In Tuk kan je ook verspringen. Dit is de enige 

indoorwedstrijd (waar Hac’63 aan meedoet), waar dat kan. 

Evon is zich aan het concentreren. 

  

 

 

Niels bij het 

balstoten. 

Dit levert 

hem een 

nieuw pr op! 
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En dan de prijsuitreiking. Finn stond na twee onderdelen vierde, maar door het onderdeel balstoten 

werd het toch nog derde. Voor Lorens betekende dit, dat hij zijn derde plaats moest af staan aan Finn. 

Hij werd daardoor vierde. Jorrit die ook in deze groep uit kwam werd zestiende. Ook een mooi 

resultaat, want er deden maar liefst 29 pupillen mee. 

 

 

Terwijl ik bij de start zit van de 40 meter met Tess en Jade, komt Luuk dolblij naar me toe. Hij heeft 

brons gewonnen! Knap gedaan. Dankzij het laatste onderdeel nog omhoog geklommen in het klassement 

en een bronzen medaille gewonnen. 
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Wachten op de uitslag van Tess en Jade. Tess staat zesde na twee onderdelen en Jade derde. Beide 

kunnen ze nog een medaille halen, want verspringen ging super goed. Spannend! 

 

 Jade kan het niet geloven. Van plaats drie naar 

plaats……..1!! 
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Helaas net geen medaille voor Tess. Ze was nog twee plekken geklommen in het klassement, maar komt 

net 50 punten tekort. 

 

 

Blij met de gouden medaille! Wat een mooie afsluiting 

van deze wedstrijd in Tuk! 
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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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Succesvolle eerste editie van de Bentincksparkrun 
12 maart 201712 maart 2017  

In samenwerking met voetbalvereniging 

Hoogeveen organiseerde HAC’63 afgelopen 

zondag de eerste editie van de Runnersworld 
Bentincksparkrun. Voorheen was dit de Jan 

Weggemans Trimloop. De hardloopwedstrijd zou 
eerst in januari plaatsvinden, maar moest vanwege 

winterse omstandigheden afgelast worden. De 
lopers kregen nu beter weer voorgeschoteld. 

Onder een prachtig voorjaarszonnetje gingen de 
atleten van start voor 5 of 10 kilometer op en rond 

het sportpark Bentinckspark. In de ochtend werd 
de jeugd weggeschoten voor verschillende 

afstanden. Zo liep de jongste jeugd 300 meter op 
de atletiekbaan van HAC’63. Hierbij was er een 1e 

plaats voor Elvis Visscher (VV Hoogeveen), voor 
Jurjen Eefting (HAC’63) en Radin Bazyan (VV 

Hoogeveen). Bij de meisjes tot en met 5 jaar ging 

de winst naar Fleur Grotentraast uit Hoogeveen, 
voor Lotte Dijk en plaatsgenote Fleur van Puffelen. 

De jeugd van 6 tot en met 8 jaar liep de dubbele 
afstand waarbij HAC’63-atlete Meike Boer alle 

jongens en meisjes voorbleef. Clubgenotes Isa 
Scholing en Evi Grotentraast liepen naar plek 2 en 

3. Bij de jongens waren plek 1, 2 en 3 voor Owinn 
Winkel (VV Hoogeveen), Levi Kuik (VV Hoogeveen) 

en Bram Dijk. De meisjes en jongens van 9 tot en 
met 12 jaar startten op de atletiekbaan en finishten 

na een kilometer op het terrein bij VV Hoogeveen. 
Podiumplaatsen waren daarbij voor Milan Linthorst, 

Ruben Eefting en Sacha van Lubek. Bij de meisjes 
won Sharon Steenbergen de wedstrijd, voor Milou 

Karssies en Tabitha Zeeman. De oudste jeugd 
werden weggeschoten voor 2,5 kilometer 

hardlopen. Finn van Pijkeren ging er met de winst 
van door en bleef Caleb Hoogeveen en Milan Linthorst voor. Bij de meisjes was er een eenvoudige 

overwinning voor Nederlands kampioene Britt Roos. Luna Schonewille en Rianne Bijleveld werden 
2e en 3e. De G-atleten liepen een kilometer waarbij Patrick Hilberink van VV Hoogeveen als eerste 

de eindstreep passeerde. Niels Maas en Milan Heijboer maakten het podium compleet. 

Na de verschillende jeugdwedstrijden was het tijd voor de 5 en 10 kilometer. Bij de mannen waren 
alle ereplaatsen voor HAC’63. Maarten van Dijk won de 5 kilometer in 16.03 minuten, voor Alwin 

Hoorn (16.15 min) en Ephrem Been (16.26 min). Laatstgenoemde bleef zijn trainingsgenoten Job 
Ytsma en Dave Hulzebos slechts een seconde voor. Bij de vrouwen ging de winst naar Marleen 

Popken uit Exloo in 20.19 minuten. HAC’63-atlete Laura Prins werd 2e en Liane de Wit uit Assen 3e. 
Op de 10 kilometer won, oud-marathonkampioen en trainer van de hardloopselectie van HAC’63, 

http://www.hac63.nl/succesvolle-eerste-editie-van-de-bentincksparkrun/
http://www.hac63.nl/
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Gerrit Voortman de wedstrijd. Hij zette met 37 minuten en 48 seconden een prima tijd neer en bleef 
clubgenoot Albert Jan de Haan in de slotfase van de wedstrijd ruim 10 seconden voor. Arjan 

Gruppen, eveneens lid van HAC’63, werd knap 3e in 40.29 minuten. Bij de dames volgden atletes 
Eline Glas en Ine Strijker het goede voorbeeld van hun trainer Voortman. Glas won de wedstrijd in 

39.11 en Strijker volgde als 2e in 41.21 minuten. De 3e plaats was voor Ilona Stille, nipt voor Cathy 
van Es. 

 

Podiumplaatsen voor HAC’63 in Drachten en Haren 
12 maart 201712 maart 2017  

Naast de Bentincksparkrun, die door HAC’63 en voetbalvereniging Hoogeveen gezamenlijk 

georganiseerd werd, stonden er in het Noorden van het land nog een aantal wedstrijden op de 
kalender. Een aantal HAC’63-atleten reisden zaterdag af naar Drachten voor het Noordelijk 

kampioenschap 10 kilometer. In Haren liepen de atleten de dubbele afstand, namelijk een halve 
marathon. Tijdens het Noordelijk kampioenschap wisten de atleten van HAC’63 geen 

podiumplaatsen te bemachtigen. Alwin Heijting was de beste atleet van de vereniging met een 5e 
plaats bij de mannen senioren. Hij liep de 10 kilometer net boven de 33 minuten. Harm Jan Martens 

uit Hoogeveen volgde op een halve minuut en werd 6e in 33.45 minuten. Clubgenoot Jannes Dolfing 
moest genoegen nemen met een 8e plaats bij de mannen 40+. Wel was hij zeer tevreden met zijn 

tijd, 36.35 minuten. Deze zomer hoopt hij de 36 minuten grens weer te doorbreken. 

In Haren waren er voor de atleten van HAC’63 drie podiumplaatsen. Rob van de Graaf liep naar de 

overwinning bij de mannen 50+ in exact 1 uur en 22 minuten. Jef Poelman legde de halve marathon 
af in een zeer nette tijd van 1 uur 15 minuten en 7 seconden. Hiermee werd hij 2e bij de mannen 

senioren. Een derde plek was er voor Tom van Tellingen bij de mannen 40+ in 1 uur 26 minuten en 
49 seconden. Bij de dames viel Sandra Medendorp net buiten de prijzen. Zij werd 5e in haar 

categorie in een keurige tijd van 1 uur 38 minuten en 26 seconden. Een persoonlijk record was er 

voor Claudia van Tellingen met een tijd van 1 uur 40 minuten en 44 seconden 

 

 

Jeugd HAC’63 in de prijzen tijdens 32e Visscher Sport Indoor Gala 
13 maart 201713 maart 2017  

Er stond een druk programma gepland in Tuk tijdens het 32e Visscher Sport Indoor Gala. Voor de 

pupillen stond er een meerkamp op het programma met onder andere sprint, verspringen en 
kogel/balstoten. De Junioren konden mee doen aan een sprintmeerkamp, hoogspringen, 

verspringen en kogelstoten. Tien pupillen van HAC’63 waren naar Tuk afgereisd om mee te doen 
aan het Visscher Sport Indoor Gala. Bij de jongens pupillen B was er brons voor Finn Blokzijl, hij 

wist zijn ploeggenoot Lorens Reumer voor te blijven door op het onderdeel balstoten 6.36 meter te 
stoten. Dit leverde genoeg punten op om Lorens, waarmee hij een leuke strijd voerde, van het 

podium te houden. 

Jade Schuitema wist de eerste plaats te veroveren bij de meisjes pupillen A . Dit heeft ze vooral te 

danken aan haar prestatie op het onderdeel verspringen. Haar sprong van 3.74 meter  was namelijk 

voor de concurrentie moeilijk te evenaren. De atleet die daar het dichtste bij in de buurt kwam was 
Tess Kuhnen met een sprong van 3.32 meter.  Ook bij de jongens pupillen A was er medaillesucces. 

Luuk Engels wist namelijk beslag te leggen op het brons.  

Bij de junioren D wist Daan Bartelds veel aanzien te winnen door de zowel de spintmeerkamp als 

het onderdeel verspringen te winnen. Daarnaast keerde hij ook nog met het brons huiswaarts op 
het onderdeel kogelstoten. En ondanks dat Daan het kogelstoten niet wist te winnen, ging de 

gouden plak wel mee naar Hoogeveen. Want Julian Hogenkamp wist met een stoot van 7.36 meter 

http://www.hac63.nl/podiumplaatsen-voor-hac63-in-drachten-en-haren/
http://www.hac63.nl/jeugd-hac63-in-de-prijzen-tijdens-32e-visscher-sport-indoor-gala/
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de winst op zijn naam te zetten. Ook voor Julian was dit niet zijn enige medaille hij wist namelijk ook 
het zilver op het onderdeel verspringen te winnen en brons op de sprint. 
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Goede prestaties HAC’63 in Heerenveen 
20 maart 201720 maart 2017  

Heerenveen – tijdens de 43ste editie van Indoor Heerenveen hebben de atleten van HAC’63 goed 

gepresteerd. 

Bij de meisjes pupillen A tweedejaars werd Rosalie Kohl tweede op de meerkamp. Bij de pupillen 

was zij de enige die in de prijzen viel. Dat wil niet zeggen dat de prestaties van de pupillen 
tegenvielen, integendeel zelfs. De jeugdige atleten hebben maar liefs 7 persoonlijke records 

verbroken. De prestatie van Tess Kuhnen viel daarin het meeste op. Zij verbeterde haar persoonlijk 
record op het onderdeel hoogspringen met 20 centimeter. Haar nieuwe record staat daarmee op 

1,05 meter. 

Bij de junioren waren er meer prijzen 
voor HAC’63. Daan Bartelds won de 

sprintmeerkamp en het onderdeel 
hoogspringen. Ook Julian Hogenkamp 

keerde huiswaarts met twee medailles. 
Hij won tweemaal brons. Eén voor het 

onderdeel hoogspringen en de andere 
voor het onderdeel kogelstoten. En ook 

bij de junioren werden persoonlijke 
records verbroken. Maaike Geerling 

verbeterde haar record op het onderdeel 
kogelstoten met meer dan een halve 

meter. 

 

 

  

http://www.hac63.nl/944-2/
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HAC’63 atleet Lamko Hulzebos piekt op NK Halve Marathon 
20 maart 201720 maart 2017  

Nijmegen –In de binnenstad van Nijmegen tijdens de derde editie van de Stevensloop namen 5 

atleten van HAC’ 63 deel aan het Nederlands Kampioenschap Halve Marathon. De Stevensloop is in 
drie jaar tijd uitgegroeid tot een waar hardloopfeest, met een vernieuwd parcours, muziek op 

achttien plekken aan de route en veel publiek.  

 

http://www.hac63.nl/950-2/
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HAC’ 63 atleet Lamko Hulzebos, veroverde de afgelopen weken al diverse NK medailles, op de 
indoor, cross en 10 kilometer. Deze wedstrijden waren de voorbereiding op één van zijn favoriete 

afstanden, de halve marathon. Hier moest het gebeuren, en het lukte hem zondag weer. Hij pakte 
de eerste ‘gouden’ plek op het Nederlands Kampioenschap bij de mannen 50+,  in een tijd van 

1.16.10 met maar liefst een minuut voorsprong op de nummer twee. Erwin Akkerman, net als 
Hulzebos deel uitmakend van het Budgetbestrating.nl/Runnersworld Hoogeveen team, kwam niet in 

zijn ritme en moest zijn hoge tempo onder deze zware omstandigheden laten varen. Toch wist hij in 
het sterke deelnemersveld nog knap 8e te worden. Will-Inge Hulzebos daarentegen ondervond geen 

last van de wind en regen, in voorbereiding van de marathon verkeert zij in topvorm en scherpte 
haar PR aan met ruim een minuut. Rob de Graaf stond zaterdag nog op het podium bij de Kroegloop 

en was op dit NK 10e bij de mannen 50+. De vijfde atleet van HAC’ 63, Erik Tibben liep hier 1.44.43, 7 
minuten sneller dan zijn vorige halve marathon in Meppel. 

 

HAC’63 podia bij Kroeg tot kroegloop 
20 maart 201720 maart 2017  

 

Ruinen/Ruinerwold- De eerste wedstrijd van het Loopcircuit de Wolden is altijd de Kroeg tot 

Kroegloop. Dit jaar liep deze van Ruinen naar Ruinerwold en zoals gewoonlijk stonden er veel HAC’ 
63 atleten aan de start. De opbrengst ging dit jaar naar Stichting Downsyndroom, daarom kreeg de 

12 jarige David Stam een erefunctie, naast starter mocht hij aan vele winnende HAC’ 63 atleten de 
prijzen uitreiken. 

Het blijft toch wel één van de favoriete wedstrijden van HAC’ 63 atleet Erik Leusink, omdat hier 7 
jaar geleden zijn hardloopcarrière begon. Leusink, die na een blessure periode, weer 

wedstrijdritme aan het opdoen is, stelde zijn wedstrijd deels in het teken van de jonge HAC’63 
atleten; Dave Hulzebos en Alwin Hoorn. Het groepje bleef tot halverwege bij elkaar, na de tweede 

helft wist Leusink nog iets te versnellen. Het resultaat was een waar HAC’ 63 podium met uiteraard 
Erik Leusink op de hoogste trede. Alwin Hoorn die vorige week nog een persoonlijk record op de 5 

kilometer liep, kon het langst mee en werd hier tweede. Zijn trainingsmaatje Dave Hulzebos, sinds 
kort ook actief op de langere afstanden, werd hier knap derde. Ook bij dames waren de drie snelste 

atleten van HAC’ 63. Ine Strijker won de 9 kilometer vanuit haar woonplaats Ruinen met overmacht. 

Hiermee deed ze goede zaken in deze eerste wedstrijd van het loopcircuit de Wolden. Voor Antien  

http://www.hac63.nl/hac-63-podia-bij-kroeg-tot-kroeg-loop/
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van der Vegt was dit na maanden weer een wat kortere wedstrijd. De echte snelheid mist nog, maar 

zij wist hier wel haar tweede plek veilig te stellen, op de voet gevolgd door HAC’63 atlete Ilona 

Stille. Ook in de andere categorieën zegevierden diverse atleten van HAC’63. Jannes Dolfing was 
de snelste man bij de heren 40+ en Rob de Graaf bij de heren 50+. Johan Hulzebos en Alida Jansma 

waren beide tweede in de categorie 50+. Naast de Kroeg tot Kroegloop waren diverse HAC’63 
atleten afgereisd naar Ameland voor de vuurtorentrail. Heidy Snijders stond dit jaar aan de start 

van de Lenteloop in Emmen en werd tweede in de categorie 40+. 

 

Gruppen loopt sterk in Venlo 
27 maart 2017  

Jacelyn Gruppen is afgelopen 

weekend naar het zuiden van 

het land afgereisd om mee te 
doen aan de  halve marathon in 

Venlo. In een sterk 
internationaal deelnemersveld 

wist ze zich naar een achtste 
plaats te snellen.  Vooral het 

tweede deel van het parcours 
was zwaar, met een sterke wind 

tegen verloor Gruppen haar 
tempo en was het afzien tot de 

finish. Als we alleen naar de 
Europese deelnemers kijken 

dan zou zij derde zijn geworden, 
maar het podium op deze 

afstand werd gedomineerd door 
drie Keniaanse dames. De tijd 

van Jacelyn betekende tevens 
een nieuw persoonlijk record. 

Tekst: Remco Bos 

Foto: Martin Kral  

 
 
 
 

Atleten HAC’63 pakken prijzen bij Viaductenloop 
27 maart 201727 maart 2017  

Na de Kroeg tot Kroeg Loop vorige week, was er afgelopen zaterdag de tweede race in het 
Loopcircuit van gemeente de Wolden. Dit was de Viaductenloop, in Zuidwolde. Dit evenement mag 

vaak elk jaar grote populariteit genieten, aangezien het een goede test van de conditie is, zo vlak 
voor de Cascaderun. Het parcours is echter zwaar. Lange, rechte wegen met tegenwind, en 2 flinke 

viaducten als naamgevers. Dit jaar hadden de lopers geluk met het weer; de zon scheen, en de wind 
was mild. Dit trok veel hardlopers uit Zuid Drenthe en omgeving aan, en uiteraard waren daar ook 

leden van HAC 63 bij 

De eerste afstand die werd georganiseerd was de 2,5 mijl, een ruime 4 kilometer. Het parcours van 
de Viaductenloop bestaat uit een zo’n ronde. Van de HAC atleten legde Erik Leusink deze als 

snelste af. Hij werd tweede bij de mannen senioren met een razendsnelle tijd van 12:34. Vlak 
daarachter volgde Gert-Jan Stevens, een clubgenoot van Leusink. Hij viel met zijn 12:48 net buiten 

het podium; een vierde plaats, ook bij de mannen senioren. Andere HAC lopers in de top tien van 

http://www.hac63.nl/gruppen-loopt-sterk-in-venlo/
https://www.facebook.com/MartinKralPhotography/
http://www.hac63.nl/atleten-hac63-pakken-prijzen-bij-viaductenloop/
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deze categorie waren Ephrem Been, Alwin Hoorn, Job IJtsma. en Dave Hulzebos. Zij waren 
respectievelijk 5e met 12:51, 6e met 13:05, 8e met 13:15 en 9e met 13:54. Bij de jeugd werden 

vrijwel alle podiumplaatsen door leden van HAC bezet. Bij de jongens onder de 15 jaar waren dat 
Milan Linthorst, Nick Kerkhof en Wouter de Roo, die in die volghorde finishte, met 15:55, 16:49 en 

16:55 als eindtijd. Tim van Es moest het in de eindsprint afleggen tegen De Roo, en werd met 1 
secondeachterstand net vierde. Bij de meisjes waren het Milou Karssies, eindtijd 17:32. en Lisanne 

Venema, eindtijd 20:44, die de 1e en 3e plaats veilig stelden.  

 

 

 

Ook bij de vrouwen werd er goed gelopen. Antien van de Vegt legde beslag op de 3e plaats door 

16:21 te lopen, en Heidy Snijders liep met 17:11 naar een solide 5e plek.  Hierna was het tijd voor de 
dubbele afstand, de 5 mijl. Hierbij moesten de lopers twee keer de ronde afleggen. De vrouwen 

starten hier als eerste, met iets meer dan 3 minuten voorsprong. Zo kunnen de snelle mannen jagen 
op de snelle vrouwen, en blijft het spannend wie er als eerste finisht. Dit jaar haalden echter 3 

mannen de snelste vrouw in. Dit waren Alwin Heijting, Harm Jan Martens en Jef Poelman. Zij 
moesten daarvoor 26:14, 27:15 en 27:19 lopen. Het parcoursrecord bleef dit jaar onaangetast. 

Verder liepen Albert Jan de Haan en Arjan Gruppen een sterke wedstrijd. Zij werden 5e met een 
van 30:00, en 7e met een tijd van 31:13. Bij de oudere heren 40+ greep Rob de Graaf met 29:14 net 

naast het podium, en werd 4e. Bert Karssies werd 6e met 30:33.Bij de vrouwen was het Eline Glas 
die vele mannen voorbleef. Ook bleef zij alle vrouwen voor, met een snelle tijd van 30:58, en de 

eerste plaats. Ilona Schra werd 3e met 34:06, en Ilona Stille pakte de 4e  plaats voor HAC 63 met 
een tijd van 35:37. 

Tekst: Hylke Brus 

Foto: Mario Hofstee 

  

https://mariohofsteefotografie.nl/
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Eerste plaats voor Alice Baldé tijdens Drents-Friese Wold marathon 
28 maart 201728 maart 2017  

Op zaterdag 25 maart werd voor de achttiende 

keer de Drents-Friese Wold Marathon 
georganiseerd. Een aantal atleten van HAC’63 

waren naar Diever afgereisd om daar door de 
bossen van het Drents-Friese Wold te lopen. Op 

deze mooie zonnige dag was de 10 kilometer 
het eerste onderdeel dat op het programma 

stond. En hier was meteen succes voor 
HAC’63. Alice Balde-Schut wist als eerste 

dame de finish te halen in een tijd van 0:47:35. 
Hiermee was ze niet alleen de beste dame van 

de dag, maar ook de beste atleet van HAC’63 
op de 10 kilometer. 

Het volgende succes kwam van Tom van 

Tellingen. Hij kwam als derde over de finish 
nadat  hij het parcours van de 28 kilometer had 

afgelegd. Hij bleef netjes onder de twee uur 
met een tijd van 1:59:43. Ook Claudia van 

Tellingen deed mee aan de 28 kilometer. Zij 
kwam als zesde vrouw over de finish. 

Ook aan de marathon zelf deden leden van 
HAC’63 mee, hier waren de beste prestaties 

voor Roel Kleine en Wessel Kranghand die 
beiden in exact de zelfde tijd van 3:50:55 over 

de finish kwamen. Dit leverde hen een gedeelde 
twintigste plaats op. 

Tekst: Remco Bos 

Foto: via Hans Breider 
  

http://www.hac63.nl/drents-friese-wold-marathon/
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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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