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Leden van HAC’63 ontvangen 10% kassakorting of 
15% spaarkorting over het gehele assortiment 



  Hactueel  september 2018 

Pagina | 3  
 

Redactioneel 
 
Opstarten 
 
De zomermaanden maakt dat er een 
aantal zaken op een lager pitje komente 
staan. De atletiek baan was een aantal 
weken gesloten en ook (regionale) 
wedstrijden stonden nauwelijks op de 
kalender. Nu september is aangebroken 
barst alles weer los. Elk weekend wel een 
wedstrijdje hier of daar en zelfs door de 
weeks staan er aan aantal op de 
kalender. Er kan dus ook weer hard 
gestreden worden voor punten in de 
diverse competities. 
Voor de jeugd kan er in het weekend van 
20-21 september punten voor de PR 
competitie behaald worden. Zet ‘m op 
dus. 
 
1 van onze jeugd talenten heeft een sport 
scolarship gekregen in Amerika. Vet 
stoer natuurlijk. Ik hoop dat hij t.z.t. wat 
zou willen schrijven in dit HacTueel, over 
zijn belevenissen daar. 
 
Op de voorpagina een prachtige 
ingezonden foto van Sharon. Dank 
daarvoor. Wil jij ook met een foto op de 
frontpage, stuur ‘m naar mij op. 
 
Veel leesplezier……………………………… 
 
                                                    Manon Vos 

 
 
KOPY insturen voor 25 SEPTEMBER  
2018 
hactueel@hac63.nl 
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Voorwoord 
 
De vakantie is weer voorbij, en dat betekent dat ook het normale leven bij HAC'63 ook weer is 
begonnen. Afgelopen maandag was de eerste reguliere training van de pupillen weer afgewerkt, en 
ook alle andere trainingsgroepen staan weer klaar voor de start. Ook staan de 
clubkampioenschappen weer voor de deur en wordt er al weer hard gewerkt aan de tweede editie 
van de Bork Stuifzandrun. Al deze activiteiten draaien op vrijwilligers en daar hebben wij als 
HAC'63 een nijpend te kort aan. Graag zien we het vrijwilligersbestand weer groeien zodat alle 
taken verdeeld kunnen worden en zodoende de werkdruk van alle vrijwilligers omlaag gaat. Er 
heerst een soort verwachting dat alles binnen de vereniging vanzelfsprekend is, maar zonder 
vrijwilligers is dit helaas niet mogelijk. Daarom zou ik graag de woorden van John F. Kennedy willen 
gebruiken: 

 
" ask not what HAC'63 can do for you—ask what you can do for HAC'63.” 

 
Denk er daarom graag even over na wat jij zou kunnen betekenen voor de club. Er zijn veel posities 
onderbemand. We zoeken nog mensen voor het bestuur, de sponsorcommissie, de pr commissie, 
wedstrijdorganisatie commissie en juryleden. Ook trainers zijn van harte welkom om het 
trainerscorps te versterken. Of te wel heb je een klein momentje over voor je club, meld je dan 
gauw  aan via info@hac63.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden mutaties  

Er zij n 6 nieuwe leden. 

Groet Martih Guichelaar. 

  

mailto:info@hac63.nl
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Contributie 2018 

 



  Hactueel  september 2018 

Pagina | 6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Hactueel  september 2018 

Pagina | 7  
 

 

  



  Hactueel  september 2018 

Pagina | 8  
 

 

  



  Hactueel  september 2018 

Pagina | 9  
 

 

  



  Hactueel  september 2018 

Pagina | 10  
 

 

 

 

 

 
 
 

  



  Hactueel  september 2018 

Pagina | 11  
 

Loopjes   september – oktober (www.hardloopkalender.nl ) 

 

Telt mee voor  Hypotheekcentrum Hoogeveen Competitie 

Telt mee voor  Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 

 

Per abuis is de datum van de Pesserrun verkeerd gepubliceerd. De juiste datum =  14 september. 

 

  September  

Zat 1 Dijkhuizerrun Ruinerwold 5 – 10  

Vrij  14  Pesserrun Pesse 5 km 

Zat 15 Klenckeloop Oosterhesselen 5 - 10 km. 

Zon 16 Scania Meppel City Run Meppel 6.4 – 12.8 km 

Don 20 Fysio de Carroussel Baaninstuif Ommen 0.15 – 0.3 – 1 – 3 km 

Zat 22 De Wolden Estafette Zuidwolde 48 km 

Zat 22 Clubkampioenschappen HAC63 Hoogeveen 100m 

Zat 22 Clubkampioenschappen HAC63 Hoogeveen  3 km   

Zat 22 RunForestRun Springendal Ootmarsum 15 – 25 – 35 km 

Zon 30 Schutrups Run Exloo 5 – 10 – 15 km 

Zon 30 Bargerveentrailrun Weiteveen 8.5 – 15 – 22 km. 

     

  Oktober  

Zon 7 Bikkelloop Zuidwolde 5 – 10 

Don 11 La Brochette Coopertest Hoogeveen  

Zat 13 AH Elzinga Reest-Run Meppel 1 – 10 – 21.1 km 

Zat 20 Boszichtrun Beilen 5 – 10 – 10 EM  

Zon 21 Bork Stuifzandrun Stuifzand 5 

Zat 27  Dwingelderveldloop en AVD Cross   

     

     

     

     

     

Wedstrijden 2018 Hac63 - Hoogeveen: 

22 september  Clubkamioenschappen 

11 oktober  La Brochette Coopertest  

21 oktober  Bork Stuifzand loop 

27 december  Eindejaarscross – Dedagnakerstmisloop 

  

http://www.hardloopkalender.nl/
http://www.lgr88.nl/
http://www.pesserrun.nl/
http://www.klenckeloop.nl/
http://www.meppelcityrun.nl/
http://www.acovanelderen.nl/
http://www.woldenestafette.nl/
http://www.runforestrun.nl/
http://www.bargerveentrailrun.nl/
http://www.bikkelloop.nl/
http://www.avdesprinter.nl/
http://www.loopgroepbeilen.nl/boszichtrun
http://dwingelderveldloop.nl/
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HAC’63   HYPOTHEEKCENTRUM 

HOOGEVEEN COMPETITIE   2018 

 

 2018 Wedstrijd Tijdstip Afstand  

 Januari 

1 14 januari Runnersworld Bentincksparkrun 13.15 uur 5 km 

 Maart 

2 13 maart La Brochette Coopertest  19.30 uur N.v.t. 

3 24 maart Zuudwoldiger Viaductloop 14.30 uur 5 mijl 

 April 

4 3 april Primera Run - Hoogeveen 19.30 uur 4 mijl 

5 6 april Boulevardloop - Nieuweroord 18.00 uur 5 km 

 Mei 

6 5 mei Lexis Crossloop – Zuidwolde 13.00 uur 5 km 

7 16 mei Erflandenrun  - Hoogeveen 19.15 uur 10 km 

 Juni 

8 6 juni  Speeltuinloop - Hollandscheveld 18.30 uur 5 km 

9 9 juni 10-Venenloop 13.00 21.1 km 

 Juli 

9 5 juli Wiekloop - De Wijk 19.15 uur 5 km 

10 7 juli AFGELAST Goudplevierrun - Nieuw Balinge 14.00 uur 10 km 
11 14 juli Singelloop - Hollandscheveld 19.45 uur 10 km 

 Augustus  

 12 29 augustus Alkeloop – Kerkenveld 18.30 uur 10 km 

 September 

13 14  september Pesserrun – Pesse 19.00 uur 5 km 

14 15 september Klenckeloop - Oosterhesselen 14.15 uur 10 km 

15 22 september Clubkampioenschappen n.t.b. 100 meter 

16 22 september Clubkampioenschappen n.t.b. 3 km 

 Oktober 

17 7 oktober Bikkelloop – Zuidwolde  10 km 

18 11 oktober La Brochette Coopertest 19.00 N.v.t. 

19 21 oktober Bork Stuifzandrun – Stuifzand 14.10 uur  5 km 

 November 

20 10 november Schoonhovencross - Hollandscheveld 13.20 uur 7.5 km 

* Controleer zelf altijd het tijdstip van het evenement, dit kan afwijken van dit schema 

 
Atleten dienen zelf na afloop te controleren of de ze in de uitslagen van de wedstrijd zijn 

opgenomen en dus ook in de tussenstand van de competitie. Mocht dat laatste niet het geval zijn, 

dan graag een mailtje naar competitie@hac63.nl , dan kan de tussenstand worden aangepast. 

 

  

mailto:competitie@hac63.nl
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Tussenstand  tm augustus 2018:  

 

Heren Senioren:   Dames Senioren: 
1. Albert Jan de Haan 283 (7 / 8) 1. Sabine Nijstad 185 (4 / 8) 

2. Evert Jansen 280 (8 / 8) 2. Ilona Stille 145 (3 / 8) 

3. Jeroen Corba 177 (5 / 8) 3. Eline Glas 100  (2 / 8) 

4. Jeroen-Pieter vd Vliet 166 (5 / 8) 4. Marjolein Lok   95 (2 / 8) 

5. Dave Hulzebos 165 (4 / 8) 5. Ine Snoeken   50 (1 / 8) 

 

Heren 40+   Dames 40+ 
1. Jannes Dolfing 425 (9 / 8) 1. Manon Vos 445 (10 / 8) 

2. Bert Karssies 270 (6 / 8) 2. Cathy van Es 435 (9 / 8) 

3. Gerko de Roo 260  (7 / 8) 3. Evelyn Bouwknecht 290 (7 / 8) 

4. Henry Rutgers 150 (3 / 8) 4. Antien vd Vegt 100 (2 / 8) 

5. J.K. van Dijk 150  (4 / 8) 5. Claudia van Tellingen   90 (2 / 8) 

 

Heren 50+   Dames 50+ 
1. Horst vd Berg 100 (2 / 8) 1. Anja Bennink 360 (8 / 8) 

2. Jan ten Cate   95 (2 / 8) 2. Truus Luten 335 (7 / 8) 

     Lambert Veldman   95 (2 / 8) 3. Marian Booijink 330  (8 / 8) 

4. M. Bakker   50 (1 / 8) 4. Jozina Ernst 265 (7 / 8) 

     Rob vd Graaf   50 (1 / 8) 5. Jacqueline ten 180  (4 / 8) 

     Jan Tjeerdsma   50 (1 / 8)      Brummelhuis 

 

Heren 60+ 
1. Jan Lip 335 (7 / 8)  

2. Arie Prins 330 (7 / 8)  

3. Koos Kip 235 (6 / 8) 

4. Lukas Hulzetop  160 (4 / 8) 

5. Jan Fieten 150 (3 / 8) 

 
Jeroen-Pieter van der Vliet  competitie@hac63.nl  

mailto:competitie@hac63.nl
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Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 

 

 

 

Jan ten Cate 

Tussenstand Schoonmaakbedrijf Jaap Prent Junioren Competitie 

Tussenstand Prent junioren competitie 2018 

C/D Junioren: 

1e wedstrijd: Benticksparkrun 2,5 km 

2e wedstrijd: La Brochette Coopertest  

3e wedstrijd: Viaductenloop Zuidwolde 2,5 mijl 

4e wedstrijd: Speeltuinloop Hollandscheveld 2 km 

5e wedstrijd: Baanwedstrijd Ommen 100 +200 Meter 

6e wedstrijd: Singelloop Hollandscheveld 2,5 km 

7e wedstrijd: Alkeloop, Alteveer-Kerkenveld 2 km 

 

 

 

 

 2017 C/D junioren A/B junioren 

Januari 

1 14 januari Runnersworld Bentincksparkrun 
2500m 

Runnersworld Bentincksparkrun 
5000m 

Maart 

2 13 maart La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

3 24 maart Zuudwoldiger Viaductloop 2.5 mijl Zuudwoldiger Viaductloop 2.5 mijl 

April 

4 3 april  Primera 4 mijl Run  

5 15april  Cascaderun 5 mijl 

Juni 

6 6 juni Speeltuinloop Hollandscheveld 2km Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

7 21 juni Baanloop Ommen 100 en 200 m Baanloop Ommen 1500 m 

Juli 

8 14 juli Singelloop Hollandscheveld 2,5 km Singelloop Hollandscheveld 5 km 

Augustus 

9 30 aug. Alkeloop Alteveer Alkeloop Alteveer 

September 

10 15 sept.  Klenckeloop Oosterhesselen 

11 22 sept. Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen 

Oktober 

12 7 oktober Bikkelloop Zuidwolde Bikkelloop Zuidwolde 

13 11 oktober La Brochette Coopertest La Brochette Coopertest 

14 21 oktober Bork Stuifzandrun 2.5 km Bork Stuifzandrun 5 km 

November 

15 3 nov. Lemelerbergloop Lemerlerbergloop 

16 10 nov. Schoonhovencross Schoonhovencross 

December 

17 15 dec. Dorpsloop De Krim Dorpsloop de Krim 

http://www.schoonmaakbedrijfprent.nl/
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Jongens:        

Naam:  1e 
wedstr. 

2e 
wedstr
. 

3e 
wedstr. 

4e 
wedstr. 

5e 
wed
st 

6e 
weds 

7e 
wedstr
. 

Punten 
tussenstand: 

Tim van Es 45 50 45 45 - 45 50 280 

Ruben Eefting 40 40 40 40 50 - 45 255 

Wouter de Roo 50 45 50 50 - 50 - 245 

Marnix Prins 35 30 35 - - - - 100 

Reinout Venema 30 35 - - - - - 65 

Pim de Vos - 29 - - - - - 29 

 

Meisjes:  

Naam:  1e 
wedstr. 

2e 
wedstr. 

3e 
wedstr. 

4e 
wedstr 

5e 
weds 

6e 
weds 

7e 
wedstr 

Punten 
tussenstand:  

Sharon Steenbergen 50 50 40 50 50 50 50 340 

Milou Karssies 45 45 45 35 40 40 45 295 

Kike Velting - - 50 45 - 45 - 140 

Kate de Jonge 35 28 - 30 45 - - 138 

Tess Kuhnen - 40 - 40 - 35 - 115 

Lisanne Venema 40 30 - - - - - 70 

Hanne Been 30 29 - - - - - 59 

Jade Schuitema - 35 - - - - - 35 

Noëlle Prins     35 - - 35 

 

A/B Junioren:  

 
1e wedstrijd: Benticksparkrun 5 km 

2e wedstrijd: La Brochette Coopertest  

3e wedstrijd: Viaductenloop Zuidwolde 2,5 mijl 

4e wedstrijd: Primera 4 mijl run 

5e wedstrijd: Cascaderun 5 mijl 

6e wedstrijd: Speeltuinloop Hollandscheveld 5 km 

7e wedstrijd: Baanwedstrijd Ommen 1500 meter 
8e wedstrijd: Singelloop Hollandscheveld 5 km 

9e wedstrijd: Alkeloop, Alteveer-Kerkenveld 5 km 

 

Jongens:  

 1e 
wedstr 

2e 
wedstr 

3e 
weds 

4e 
weds 

5e 
weds 

6e 
weds 

7e 
weds 

8e 
weds 

9e 
weds 

Punten tussenstand: 

Nick Kerkhof 45 45 - 40 35 45 40 45 - 295 

Ephrem Been 50 - 50 45 50 - 50 - - 245 

Job IJtsma - 50 - 50 45 - 45 50 - 240 

Renier de Boer      50 - - 50 100 

Jan Bouwknegt - - - - 40 - - - - 40 

           

 

Meisjes: 

 1e 
Wed 

2e 
wedstr 

3e 
weds
tr 

4e 
weds
tr 

5e 
weds 

6e 
weds 

7e 
wed 

8e 
wed 

9e 
wed 

Punten tussenstand:  

Joyce Kats 45 50 - 50 50 50 50 45 45 385 

Robin Prent 50 - 50 - 45 -  50 50 245 

 

Miranda Karssies 
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Reglementen Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie  

 De competitie wordt per kalender jaar gehouden en omvat voor de C/D junioren 13  en voor de 

A/B junioren  17 wedstrijden over diverse afstanden. Hierbij wordt voor een combinatie 

gekozen van baannummers, variërend van sprint tot 5 km, wegwedstrijden tot maximaal 5 mijl 

en cross wedstrijden van maximaal 7,5 km.  

 De competitie is alleen toegankelijk voor leden van de club. 

 De competitie is alleen voor junioren. 

 De leeftijd bij deelname aan de eerste wedstrijd van de competitie is bepalend voor de 

categorie waarin men dat gehele jaar meedoet. 

 Sommige wedstrijden vallen qua leeftijd niet samen met C/D en A/B junioren en hier wordt dan 

de leeftijd die bij de desbetreffende wedstrijd wordt gehanteerd geldend. Loop je toch een 

langere afstand dan die bij je leeftijd hoort, kunnen er geen punten worden verdiend.  

 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 en vervolgens iedere plaats 1 punt minder dan de vorige.  

 De C/D junioren moeten aan minimaal 8 wedstrijden meedoen om mee te tellen, maar de beste 

10 resultaten tellen mee voor de eindstand. 

 De A/B junioren moeten aan minimaal 10 wedstrijden meedoen om mee te tellen, maar de beste 

12 resultaten tellen mee voor de eindstand. 

 Vervalt er een wedstrijd om wat voor reden ook, dan word het aantal tellende wedstrijden 

hiermee verminderd.  

 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 wel herzien. Deelnemers wordt verzocht te controleren of ze inderdaad in 

de uitslag zijn verwerkt.  

 Leden die pas op de 3 laatste wedstrijden voor het eerst meedoen worden niet meer 

opgenomen in het klassement. Dit om competitievervalsing te voorkomen op een moment dat 

de beslissingen vallen.  

 Voor de meest aansprekende Prestatie(`s), Inzet, Trouw van de atleet of atlete, is nog een 

mooie extra prijs te verdienen. (zeg maar de PIT prijs)  

 Alle prijzen zullen door de sponsor uitgereikt worden tijdens nieuwjaarsreceptie. 
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 PR competitie pupillen A 
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Lorens Reumer 1+2 1+1 1 1+1 1+2   11 

Ruben Eefting   1+2 1 1+1 1+3   10 

Micah Djaboe 1+3   1+1   1+3   10 

Roan Jones 1+2   1+2   1+2   9 

Finn Blokzijl 1+2       1+4   8 

Evon Everts   1+3   1+1 1   7 

Tim ten Kate 2   1+1   1+1   6 

Danique Vredeveld       1+2 1+2   6 

Tess Kuhnen 1+2   1       4 

Sebanya 
Kwakkenbos         1+3   4 

Myrthe Wolting         1+3   4 

Rosalie Kohl 1+2           3 

Lynn Norde         1+2   3 

Nora Lynn Otten     2       2 

Jade Schuitema       1+1     2 

Nathan v. Ooijen         1+1   2 

 

PR competitie pupillen mini – B – C  
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  Totaal 

Niels Eefting 1+3 1+1 1+1 1+1 1+3 1+4   19 

Jurgen Eefting 2 1 1+2 1+2 1+3 1+2   16 

Wes Jones 1+2   1   1+3 1+2   11 

Naomi Hoorn 2 1+1   3   1+3   11 

Joëlle Otten 2   1+1   1+2 1+4   12 

Daphne Veuger 2   1+1   1+2 1+4   12 

Nora-Lynn 
Otten         1+4 1+2   8 

Lieke Snoeken           1+4   5 

Mek Hoveling         3 1+1   5 

Tijn Kohl       1+3       4 

Sabine 
Zuidema       1+2       3 

Thijmen 
Schaap   2           2 

Jasper Schaap   2           2 
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Camping life/live 

Ik hoor zelf bij de digitale generatie en ik ben dan ook 

actief op Facebook, Instagram, Pinterest en volg ik het 

nieuws via NU.nl en NOS, maar de trend dat camping life 

tegenwoordig is veranderd in camping live (online) is er 

een die mij ook met weemoed doet terug denken aan 

‘oude’ tijden. Ik weet nog dat we vroeger op de camping 

in Frankrijk de krant kochten van 2 dagen terug. Iets 

minder vroeger lukte het om de krant van de juiste dag te 

bemachtigen, je betaalde dan voor die losse krant wel 

ruim een euro meer dan voor een losse krant in 

Nederland. Maar hé, je had een krant. Dat hoorde bij het 

camping life gevoel. Lekker oud nieuws lezen; heerlijk. 

Net als het leven zonder tv, zonder (Nederlandse) radio, 

etc. Tegenwoordig lijken kranten sowieso al wat 

achterhaald, maar je kunt je toch niet voorstellen dat je 

er op de camping een koopt van twee dagen oud.  

Sinds de zomer van vorig jaar zijn Nederlandse telefoon 

abonnementen ook in het buitenland geldig (dit beperkt 

zich wel tot de Europase Unie). Dat betekent dat, als je 

een abonnement met internet hebt, je op ieder moment 

van de dag toegang hebt tot het internet in EU landen. 

Dat kan soms heel handig zijn, bijvoorbeeld wanneer je in 

een stad loopt, de weg naar je hotel niet meer weet en je 

vergeten bent om een plattegrond van de stad te pakken 

bij de receptie. Of wanneer je het nieuws wilt bekijken en 

je niet meer helemaal naar het campingterras hoeft waar 

de gratis WiFi werkt maar je nu gewoon NU.nl en de NOS 

app vlak voor je tent kunt bekijken en je dus gewoon een 

biertje uit de koelbox kunt pakken terwijl je het nieuws 

leest. Maar het is ook handig omdat je je familie via 

WhatsApp op de hoogte kunt houden van wat je allemaal 

doet op vakantie en de buurman kunt feliciteren omdat 

hij jarig is. En het internet is helemaal fantastisch omdat 

je niet hoeft te missen dat het buurmeisje van de tante 

van de vriend van een goede vriendin een bloedneus had 

nadat ze was gevallen, omdat je dat op Facebook hebt 

gelezen. Stel je voor dat je dat zou hebben gemist… 

Heerlijk dat camping live!  

Gelukkig waren mijn reisgenoten niet zo met de telefoon 

 

 

 

 

Gelukkig waren mijn reisgenoten niet zo met de telefoon 

bezig en heb ik zelf zo’n brakke telefoon dat Facebook en 

soortgelijke apps niet echt niet goed werkten. Wij hebben 

dus goede ouderwetse camping life vakantie gehad van 

ruim twee weken. Alhoewel…  

In mijn laatste column voor de zomer had ik het over de 

Rivièra Nova Oorda en kwam het er eigenlijk op neer dat 

je geen hardloopschoenen mee zou moeten nemen als je 

daar eigenlijk toch geen zin in had. Ik heb mezelf niet aan 

die tip gehouden en had ze toch ingepakt. Achteraf ben ik 

daar blij van. Live vanaf de camping heb ik toch maar 

even drie activiteiten geüpload op Strava. Want het 

camping life is toch een beetje camping live geworden.  
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Britt Roos Nederlands kampioen 800 meter meisjes C 

Amsterdam – Afgelopen weekend vonden in Amsterdam de Nationale C-spelen plaats, deze 
wedstrijd is het officieuze nationaal kampioenschap atletiek voor junioren C. Aan de start 
van de 800 meter verscheen Britt Roos. Vorig jaar werd Britt nog vierde op deze afstand en 
dit jaar werd ze wel gezien als de favoriet om deze afstand te winnen, ze moest echter 
natuurlijk wel laten zien! En aan de andere kant waren er ook nog vijftig andere meiden die 
ook maar wat graag een gooi naar de titel doen. Deze vijftig meiden verschenen natuurlijk 
niet allemaal gelijkertijd aan de start, er waren in totaal vijf series die ingedeeld waren op 
snelheid. Daardoor kwamen de snelste meiden, waaronder Britt, in de vijfde en laatste 
serie in actie.  

De omstandigheden van haar race waren niet bepaald gunstig om een toptijd te lopen, na 
het warme weer van de afgelopen weken moest Britt nu in koude regen en harde wind haar 
race tot een succes brengen. Vanaf het startschot nam Zuidwoldiger atlete de koppositie in 
en die heeft ze de hele race niet meer afgestaan. Britt ging er snel van start en daar kon de 
concurrentie weinig tegen in brengen. Bij de eerste doorkomst had ze al ruim zes seconden 
voorsprong te pakken en dat is op een 800 meter een heel groot gat. De winst leek 
daardoor al na 400 meter zo goed als binnen te zijn, ze moest er alleen voor zorgen dat ze 
de voorsprong kon behouden. En dat is haar ook goed gelukt, want terwijl Britt in 2:13,72 
de finishlijn passeerde,  kwam de nummer twee uiteindelijk in 2:19,78 over de finish. Britt 
mag zich daarmee overtuigend Nederlands Kampioen noemen. 

Een dag later was het de beurt aan Kike Velting, zij mocht aan de start van de 1500 meter 
verschijnen. Deze afstand was iets minder druk bezet, maar met drieëntwintig atletes was 
het wel een mooie strijd. Ook hier werd er in series gelopen. Doordat de afstand wat langer 
is en de deelname wat minder, werd er op de 1500 meter in twee series gelopen. Kike werd 
geplaatst in de eerste serie en wist daardoor dat ze echt het onderste uit de kan moest 
halen om kans te maken op een podiumplaats, want in de tweede serie gingen de snellere 
dames van start. Kike wist uiteindelijk een goede race te lopen en kwam als tweede in haar 
serie over de finish in een tijd van  5:14,61. Nu kon ze niets meer aan het klassement 
veranderen en was het wachten op de tweede serie. Zoals verwacht werd hier aanzienlijk 
sneller gelopen. De eerste zeven loopsters wisten zelfs onder de vijf minuten te blijven. 
Toch hadden er ook een paar dames moeite om de tijd van Kike te verslaan, daardoor 
eindigde de Daler atlete op een mooie dertiende plaats.  

Remco Bos  



  Hactueel  september 2018 

Pagina | 24  
 

HAC’63 talent Job IJtsma maakt zich op voor Amerikaans Avontuur. 
 
Door Remco Bos 
 

Na een stormachtige ontwikkeling in zijn nog jonge 
atletiekcarrière staat de 17-jarige Job IJtsma voor een 
nieuwe uitdaging. Over een paar weken stapt de 
Hoogevener namelijk op het vliegtuig naar de 
Verenigde Staten, hij laat Nederland de komende vier 
jaar achter zich om te studeren aan de Universiteit van 
Charleston in de staat West-Virginia. Hij krijgt deze 
kans doordat hij een athletic scholarship, een 
sportbeurs, heeft verdient. 
 
Dit had Job twee jaar geleden, toen hij ongetraind de 
Cascaderun liep, vast niet verwacht. Het begon 
allemaal met zijn buurman, Egbert Kats. Egbert had 
namelijk nog een plekje vrij in zijn business team, 
Hypotheek Centrum Hoogeveen team 1. Hij bood Job 
daarmee ook een gunstige startpositie aan en met dat 
vooruitzicht was de keuze ook snel gemaakt. Als niet 
hardloper moest hij het dus waar zien te maken 
tegenover de snelle lopers in startvak A, een uitdaging 
die Job wel zag zitten. Helemaal ongetraind was IJtsma 
echter ook weer niet, als voetballer wist hij natuurlijk 
wel hoe het is om een lange tijd achtereen gesloten in 
beweging te zijn.  
 

HAC’63 trainer Jan ten Cate zag de jonge voetballer en herkende het talent van de toen nog 15-
jarige Hoogevener. Hij nodigde Job uit om een keer mee te komen trainen bij zijn talentengroep. 
Job ging op deze uitnodiging in en besloot een keer aan te sluiten bij de training van HAC’63. De 
eerste training beviel hem wel en hij besloot vaker mee te trainen, het betekende echter wel dat hij 
voor een keuze kwam te staan. Word het voetbal of 
word het atletiek? Uiteindelijk koos hij voor het laatste. 
En met een uitnodiging op zak om in de Verenigde 
Staten zijn sport te beoefenen lijkt dat dus geen 
verkeerde keuze te zijn geweest. 
 
Als nieuweling in de groep moest Job zich wel zien te 
bewijzen, op talent alleen red je het namelijk niet. Hij 
moest het zien op te nemen tegen andere talenten die 
zich al langere tijd richten op het hardlopen. Zijn eerste 
wedstrijden resulteerde daarom ook niet meteen in 
overwinningen. Maar naarmate zijn trainingsuren 
toenamen en hij meer wedstrijden ging lopen, wist hij 
ook steeds vaker de weg naar het podium te vinden. 
Ook wist de jonge atleet het ene na het andere 
clubrecord te verbreken. 
 
Gezien de positieve ontwikkeling die Job doormaakt 
leek het Jan, zijn trainer, een goed idee om hem mee te 
laten doen aan diverse Nederlands kampioenschappen. 
Dit heeft nog niet geresulteerd in nationale titels of 
podiumplaatsen, maar ook hierin moest hij het als 
‘’beginner’’ opnemen tegen meer ervaren lopers. 
Afgelopen juni was Job echter dichtbij zijn eerste 
eremetaal op een nationaal podium, hij kwam net wat 
te kort op de 5000 meter en moest zodoende genoegen 
nemen met een vierde plaats. 
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Geheel onverwachts werd Job benaderd door een scout van Slamstox, een organisatie die 
Nederlandse sporters helpt om via een athletic scholarship in de Verenigde Staten te studeren. 
Sport in Amerika is anders geregeld dan in Nederland en in de rest van Europa. Sport vindt daar 
minder in verenigingsverband plaats en is meer gerelateerd aan onderwijs.  
Scholen en Universiteiten proberen, net als topclubs, de beste teams samen te stellen. Zij doen dit 
door talentvolle sporters aan te trekken door hen een athletic scholarship aan te bieden. Daarmee 
wordt een groot deel van de studiekosten vergoed. Deze talentvolle sporters komen niet alleen uit 
Amerika, maar in de hele wereld worden gescout naar talenten die het verschil kunnen maken. 
 
Job werd dus benaderd door een scout die het talent in Job herkende. Samen met Job heeft 
Slamstox een portfolio met sportprestaties en, niet onbelangrijk, schoolprestaties samengesteld. 
Dit biedt echter natuurlijk nog geen garantie dat de Hoogeveense atleet ook daadwerkelijk wordt 
uitgenodigd om voor een Amerikaanse universiteit uit te komen. Toch is het Job dus gelukt om een 
plaats te verdienen in een universiteitsteam in de Verenigde Staten. 
 
De Universiteit van Charleston in de staat West-Virginia, waarvan het sportteam de bijnaam The 
Golden Eagles draagt, was namelijk erg gecharmeerd van Job. Zij namen daarom ook contact op 
met Job en legde via een skypegesprek de ambities van de school aan hem voor. Daarnaast boden 
ze hem plaats in het track and field-team aan. Het enige wat Job nog moest doen was slagen voor 
zijn gymnasiumdiploma. En toen dat doel afgelopen juni afgevinkt kon worden, stond niets hem 
meer in de weg om zich aan te melden als Golden Eagle bij de Universiteit van Charleston. 
 
De komende maand gaat Job als freshman, eerstejaars student, meteen op trainingskamp. Begin 
september zal hij vervolgens ook zijn eerste wedstrijd lopen. Het zal hoe dan ook een pittig jaar 
voor hem gaan worden, want naast zijn sport moet hij zich ook echt wel richten op zijn 
biologiestudie die hij daar gaat volgen. Want als zijn cijfers niet op orde zijn, betekend dat ook dat 
hij niet mag trainen of uitkomen voor het team.  
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Oproep: 

Het bleek dat er al maanden verkochte kleding / schoenen in het Hactueel stonden. Daarom is de 

rubriek nu opgeschoond. 

Heb je items die je wilt verkopen? Stuur je verzoek (foto’s en omschrijving) op naar 

hactueel@hac63.nl . Dan zal deze hieronder worden geplaatst. Als items verkocht zijn, dan graag 

weer een berichtje, zodat er alleen echte “te koop” items blijven staan. 

 

Groet Manon 

 

mailto:hactueel@hac63.nl
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Contact vragen en opmerkingen voor de 

redactie: Redactie HACtueel, Postbus 2046, 

7900 BA Hoogeveen, hactueel@hac63.nl 

 

 

Algemene vragen  

Lidmaatschap, Marith Guichelaar,  

06-22810647, ledenadministratie@hac63.nl 

Verhuur materiaal, Gerrit Voortman,  

06-20031330, gsvoortman@hetnet.nl 

 

 

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