Eerste Klenckeloop Oosterhesselen goed van start gegaan.
Oosterhesselen – afgelopen zaterdagmiddag ging de eerste Klenckeloop van start. Onder
auspiciën van de Hoogeveense Atletiekclub HAC’63 had organisator Klaas Nienhuis een
prachtig geheel geasfalteerd parcours uitgezet door het natuurgebied de Klencke. Nadat de
Wisselloop na zo’n 18 jaar rond de eeuwwisseling tot een einde kwam, vond Nienhuis dat
Oosterhesselen weer een hardloopwedstrijd verdient. Die gedachte bleek niet slecht want 159
deelnemers gingen om twee uur van start voor hun 5 of 10 kilometer. Het was heel goed
‘loopweer’ na een buitje vlak voor de start was het tijdens de wedstrijd droog en kwam zelfs
de zon er nog even door. Dat er snelle tijden in Oosterhesselen gelopen kunnen worden mag
blijken uit de vele persoonlijke records die door diverse deelne(e)m(st)ers werden behaald.
Winnaar bij de 10 kilometer heren werd Peter Bruinsma van Atletics uit Nijverdal, hij kwam
als eerste binnen in een goede tijd van 32:29 minuten, de toon is gezet. Tweede bij de heren
werd de bekende regionale topper Harm Jan Martens uit Hoogeveen, lid van HAC’63, hij
kwam over de meet in 34:13 minuten. Derde bij de heren werd Ruud Weijer uit Amstelveen
lid van Phanos in 36:52 minuten.Bij de 10 kilometer heren 40+ - ruim de grootste groep van
deze Klenckeloop - won de bekende, vaak winnende Jan Scheenstra uit Zuidveen, lid van
Start’78 Steenwijk in 33:34 minuten. Tweede Cor Ton uit Waskemeer, lid van Invictus in
37:26 minuten. Derde in deze categorie, Eddy de Vries van de Sperwers uit Emmen in 38:15
minuten.
Bij de 10 km dames tot 40 jaar won Marleen Herbert uit Hardenberg Spurt’88 zij werd eerste
in 44:26 minuten gevolgd op 8 seconden door Yvonne Meijer uit Witharen, 44:34 minuten.
Bij de dames 10 km 40+ won Heidy Snijders uit Zuidwolde (DR) en HAC’63 onbedreigd in
42:47 minuten. Tweede Roelie Lennips Hardenberg Spurt’88, 45:25 minuten. In deze
categorie behaalde Jeannet Roos uit Ruinen, HAC’63 in 45:34 minuten de derde plaats.
Winnaar 5 km heren werd de boomlange atleet Frank Everts uit Hollandscheveld, lid van
HAC’63, 16:29 minuten. Erik Kosse uit Slagharen kwam binnen als tweede in 17:24 minuten.
Derde werd Tim Kooten uit Wommels hij liep zijn allereerste 5 kilometer in 18:20 minuten.
Bij de heren 40+ werd een onbekende Pool eerste. De eerste de beste Klenckeloop begint dus
al meteen internationaal. Marek Szatan uit Wolbrom (Polen) liep een keurige 18:21 minuten.
Bijna direct gevolgd door Hans Zandbergen uit Hoogeveen lid van HAC’63, 18:47 minuten,
dit betekende een tweede plaats. Ook Horst van den Berg uit Hoogeveen, tevens HAC’63 liep
in19:04 minuten naar een derde plaats.
Bij de dames 5 km won de 13 jarige talentvolle Puck de Gier uit Zuidwolde (Dr) in 20:45
minuten. Ook zij is lid van HAC’63 evenals de 12 jarige Laura Prins, die in 20:58 minuten
binnen kwam en daarmee tweede werd, geweldige prestaties van deze nog zeer jonge atletes.
Derde bij de dames tot 40 jaar werd Paulien Mellema uit Emmen, zij zette een tijd neer van
24:11 minuten. Bij de dames 40+ op deze 5 km was het hele podium bezet met hardloopsters
uit Hardenberg, allen lid van Spurt’88. Jeanet Overweg Rossink werd van het drietal eerste in
21:32 minuten, tweede Ineke Nawijn 22:23 minuten en derde Gerrie Meier 24:38
Eerste Oosterhesseler dame op de 5 km, Lammieke Snijders 25:11 minuten. Eerste
Oosterhesseler heer 5 km, Emil Kuipers 23:18 minuten. Bij de 10 km waren er geen
deelneemsters uit Oosterhesselen. Eerste Oosterhesseler heer 10 kilometer Hans Bodewes
52.50 minuten. Gezien het enthousiasme van de sponsoren, deelnemers, publiek en
vrijwilligers is het zeker dat mede naar aanleiding van deze zeer geslaagde eerste editie de

tweede Klenckeloop in Oosterhesselen op de derde zaterdag van september 2011 zal plaats
vinden.

