JA A R GA N G 2 0 | D E C E M BE R 2 0 1 0 | C l u b M A G A Z I N E van At l e t iek v ereniging Hanzes po rt Zu t phen

HANZE
MARE

Voorzitter Ben Hofenk
blikt terug

Nationale podiumplekken
junioren

Kijkje bij de Plusgroep

TWEEWIELERS
JAN TIMMERMAN

in deze
uitgave

20

Clubdag 2010: een betere mix
van jong, oud, snel en langzaam

Rijkstraatweg 80
7231 AH Warnsveld
Tel. 0575 - 523105
ONDERDELEN - INRUIL - REPARATIE
KIJK REGELMATIG VOOR ONZE AANBIEDINGEN

9

De pupillen leren wat sportiviteit is.

5

8
Chaberton bergmarathon

Ben Hofenk neemt afscheid

7

4

Redactioneel

5

Afscheid Ben Hofenk, voorzitter

7

Chaberton bergmarathon

8	Kijkje bij de Plusgroep

6

Leeftijdsopbouw en
recreatief aspect zijn
specifiek voor deze groep

Colofon
Hanzemare is een magazine voor leden en externe relaties van Atletiekvereniging Hanzesport en verschijnt
tweemaal per jaar. Deze editie heeft een oplaag van 600 exemplaren. Overname van artikelen, foto’s of
illustraties alleen na schriftelijke toestemming van de redactie. Aan de inhoud van dit nummer is veel zorg
besteed. De vereniging is echter niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden.
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waar kijken alleen al de moeite waard is !!
veel kinder- en jeugdboeken
houten speelgoed voor klein en groot
kringlooppapier
bijenwaskaarten
een prachtige collectie kunstkaarten om te
sparen of te sturen
Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag
zaterdag		

09.00 - 17.30 uur
10.00 - 17.00 uur

Nieuwstad 55 Zutphen Tel. 0575-515212
!! Tot ziens !!
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Redactie
Henk Groen (coördinatie) | Rene Scholten (redactielid) | Rob van Campen (fotografie)
Anna Myrte Korteweg (tekstredactie) | Fred Volmer (eindredactie ad interim)
Aan dit nummer werkten verder mee
Ton van Ingen Schenau, Willibrord Schuurman, Marguerite Tuijn, Jan Rood, Albèr Giezen, Linda Claassen,
Anneke van Jaarsveld, Wim Veldhuis, Joop Saalmink, Inge Sipkens, Herman IJzerman en Petra van den
Berg.
Vormgeving en drukwerkbegeleiding
Weevers Walburg Communicatie, Zutphen

• nieuwbouw • verbouw • onderhoud • restauratie •
Weg naar Voorst 184, 7205 CW Zutphen
T: 0575-513866 			
I: www.christiaans.nl 		

F: 0575-541870
E: info@christiaans.nl

Druk
Drukkerij Weevers, Vorden
Advertentieacquisitie
Jan van den Belt en Arjan Grobben
Redactieadres
Uw reacties, bijdragen en tips graag per mail naar: clubblad@hanzesport.nl
Kijk voor nieuws en actuele informatie ook op: www.hanzesport.nl
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Voorzitter Ben Hofenk zal zijn
functie eind dit jaar beëindigen.
De vereniging is op zoek naar
een geschikte opvolger. Ton van
Ingen Schenau, oud-voorzitter
Wederom zijn we er in geslaagd om

van Hanzesport, maakt met hem

met en voor de Hanzesporters een

de balans op van vier jaar actief

mooie Hanzemare te maken.

besturen.

Hulde voor allen die aan deze kersteditie
hebben meegewerkt.
Een team van vrijwilligers zorgt ervoor dat
het clubmagazine twee keer per jaar wordt
gemaakt en bij u wordt thuisbezorgd. Zij
hopen dat het blad hierna terecht komt
op uw salontafel, nachtkastje, bureau of
welke plek dan ook waar u het kunt lezen
of inzien.

Optimaal presteren
vraagt om investeren…
Het gaat niet vanzelf. Maar Weevers begrijpt dat uw opdracht
in alle opzichten moet opvallen. Een juiste vormgeving en
constante productiekwaliteit zijn daarom vanzelfsprekend.
Alleen dan bereikt u het beoogde effect. Een voldaan gevoel.
www.weevers.nl

drukkerij Weevers
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Weevers Elna

Weevers Net

Weevers Emaus

Weevers

studio Contact

De drie nieuwsmedia van onze vereniging,
te weten website, digitale nieuwsbrief en
Hanzemare, geven op korte- en lange
termijn de informatie waaraan de leden
behoefte hebben.
Wij wensen u veel leesplezier, een prettige
jaarwisseling en een gezond en sportief
2011
Henk Groen

Ben Hofenk
kijkt terug op
een leerzame en boeiende periode
Als je zelf al eens met het voorzittersbijltje gehakt hebt, vraag je als interviewer min of
meer naar de bekende weg. Toch maken ook de omstandigheden waarin je als voorzitter functioneert vaak het verschil. Ben Hofenk, die zijn ‘ambtsperiode’ nu afsluit, had
het geluk met een geweldige accommodatie te kunnen starten. Tijdens de realisatiefase
was Henk Berndsen de stuwende kracht en ik mocht richting geven aan het beleid dat
tot het uiteindelijke resultaat heeft geleid. Ben werd in 2003 lid van Hanzesport. Na de
Hanzeloop. Voor die tijd was hij lid van PK en liep hij voor zichzelf op schema’s van de
trainer van die loopgroep. Ben: “Ik liep op maandagavond en zaterdagmorgen. Nog op
de oude baan. Naast het duurlopen deden we aan loopscholing en uiteraard rekken en
strekken. Al snel had ik het idee dat ik daar veel eerder aan had moeten beginnen. Henk
Berndsen was toen voorzitter, maar had te kennen gegeven er op termijn mee te willen
stoppen. Ik heb gezegd bestuurlijk best wat te willen doen. Hoewel ik me realiseerde
dat het veel tijd zou kosten ben ik er toch aan begonnen. Het probleem bij Hanzesport
is dat iedereen erg betrokken is bij de loopgroep waarvan hij deel uitmaakt. Dat is heel
erg leuk, maar tevens de achilleshiel van de club. Wat ik aantrof was een aantal bevlogen
mensen, elk met hun eigen perspectief, maar weinig samenbindend cement. Het aanbrengen van een structuur is dan een lastig punt. Bij AV’34 is dat gelukt, maar wij zijn nog
niet zover. Wel is en was er behoefte aan een richtinggevend bestuur, dat via gezamenlijke activiteiten de samenhang er in brengt. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn
het trainingsweekend en de clubkampioenschappen.

Ben Hofenk (l) in
gesprek met
Ton van Ingen Schenau

Hanzesport
is een
gezonde vereniging
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UITGELICHT
De financiële basis die ik aantrof was hartstikke goed en nog steeds is Hanzesport ook
op dit gebied een gezonde vereniging. Wel is het moeilijk een jaar met een overschot af
te sluiten. Er is veel geïnvesteerd en de financiële crisis speelt zeker een rol. Er zijn meer
opzeggingen bijvoorbeeld. Daarom zijn we op zoek naar extra inkomstenbronnen. De clinics met ‘uitvallers’ bij het ROC en ‘Fit for life’ van Sutfene zijn goede mogelijkheden.”
Motivatie en enthousiasme
Ben vervolgt: “Wat ik altijd heel positief heb ervaren is dat iedereen zich belangeloos
inzet. Niemand laat zich betalen. Dit betekent wel dat je een andere manier moet vinden
dan in het bedrijfsleven om de mensen in een bepaalde richting te krijgen. Motivatie en
enthousiasme zijn de enige sturingsmiddelen die je tot je beschikking hebt. Je merkt wel
dat de leden veel voldoening ervaren bij het werken voor de club. Waar ik wel aan heb
moeten werken is de negatieve attitude van de vereniging naar de KNAU toe. Ik heb
daar een aantal gesprekken met functionarissen van de bond, met name met voorzitter
Ton Hoex, over gehad en daar een goed gevoel aan over gehouden. Van belang is de
ontwikkeling van talenten en het daarin investeren. Van de subsidiestroom die daarvoor
beschikbaar is moeten we gebruikmaken. Alleen topsport is overigens wel een te smalle
basis en de ontwikkeling van jeugdig talent moet ook een regionaal karakter krijgen.
Daar moeten plannen voor op tafel komen willen we de ambities voor de spelen in 2020
waar kunnen maken. Een voorbeeld is zo’n 10 jarenplan, net zoals bij Marlies Huigen. Het
is moeilijk het bedrijfsleven daarvoor te interesseren. Atletiek is minder exposure minded
dan voetbal. Daarom zullen we andere inkomstenstromen moeten zien te vinden. Het onderwijs speelt er goed op in om de jeugd meer atletiekminded te maken. Wat ik jammer
vind is dat het contact met de gemeente, na het vertrek van Kees Samuels wat moeilijk
is komen te liggen. Met zijn opvolgers loopt het een stuk stroever. Een sportleraar die
zowel op een school als bij de vereniging training geeft zou een goede mogelijkheid zijn
om gezamenlijk iets op te bouwen.”

Wat ik altijd heel positief heb ervaren is dat
iedereen zich belangeloos inzet
Het voorzitterschap van een vereniging als Hanzesport heeft Ben toch meer tijd gekost
dan hij had verwacht. “Houd het maar op gemiddeld vier uur per week dat ik met verenigingszaken bezig ben. Gelukkig kan tegenwoordig veel via e-mail, maar toch moet je
ook tijd vrijmaken voor vergaderingen en gesprekken. Deze maand ben ik formeel vier
jaar voorzitter. We hebben een profiel opgesteld voor mijn opvolger en daar zijn we nu
de boer mee op gegaan. Het is een echte zoektocht want bestuurders en zeker een voorzitter zijn moeilijk te vinden. Je bent formeel voor erg veel verantwoordelijk. We zoeken
iemand met de goede instelling, die goede contactuele eigenschappen heeft en verder
kan werken aan professionalisering. Ik ben vier jaar geleden begonnen een duidelijke
visie te ontwikkelen, gesteund door een sterkte/zwakte analyse. Atletiek is een ‘way of
life’, waardoor je op alle terreinen beter gaat functioneren. Ik heb mijn voorzitterschap
ervaren als een leerzame en boeiende periode in mijn leven”, aldus Ben.
Ton van Ingen Schenau

Chaberton bergmarathon
Op 1 augustus jl. nam Willibrord Schuurman, trainer bij Hanzesport, met drie
honderd andere hardlopers deel aan de Chaberton bergmarathon. Dit is een
extreme bergmarathon op de grens van Italië en Frankrijk, waarbij de lopers,
naast een parcours van 42,2 kilometer ook nog eens 6032 hoogtemeters
moeten afleggen (3245 meter stijgen en 2776 meter dalen). Hier volgt zijn
verslag.
Ik had een goede basis: door veel specifiek trainen tijdens mijn verblijf in Zwitserland en
door mijn deelname aan de Zermatt marathon op 10 juli, had ik al heel wat verticale kilometers in de benen. Aan de start sta ik naast kleine mannetjes uit Baskenland zoals Artiz
Kortabarria en Josu Bengoetxea. Ik kijk met mijn lichaamslengte van 1.90 m. over het hele
Genieten van steenformaties,
startveld uit en vooraan staat iedereen te popelen om te vertrekken. De eerste vijf kilometers
bergflora en fauna
vanaf het startpunt Cesana (1350 m) naar het dorpje Fenils (1250 m) gaan nog vrij relaxed.
Daarna volgt een zeer pittige stijging van 1800 m. naar de top van de Chaberton op 3131 m. Het stijgingspercentage wordt tijdens dit
acht kilometer lange pad alsmaar groter, maar ik geniet van de intensiteit en van het berglandschap dat steeds maar afwisselt. Looptechniek telt niet meer mee op zo’n ruig terrein, bergervaring des te meer! Ik loop de laatste meters naar de top met een grandioos
uitzicht over de Haut Alps. De afdaling daarna is spectaculair! Via grindhellingen ga ik al glijdend naar beneden en na acht kilometer
en 1400 m. afdalen loop ik door het plaatsje Clavieré (1745 m).
Nog zwaarder
Na eenentwintig kilometer wordt hier een tijdslimiet gesteld die door ongeveer veertig procent van de lopers niet gehaald zal worden.
De zon is intussen tevoorschijn gekomen en zorgt voor temperaturen die het hardlopen nog zwaarder maken. Na een korte stop om te
eten en drinken gaat de reis naar de Chenaillet (2650 m). Ofschoon de energie bij elke stap lijkt weg te zinken, kan ik nog genieten van
steenformaties, bergflora en fauna en mijn mede hardlopers. Gelukkig heb ik altijd een rugzakje bij me met water en energievoorraad.
De marathon gaat nu via de Cabana (2300 m) naar onze laatste bergtop, genaamd Janus, op 2540 m. Bij een verfrissingspost praat
ik nog even met de organisatoren over “onze” verloren WK-voetbalfinale. De Fransen vinden het triest voor me maar wensen mij alle
succes “van de wereld” op deze marathon! De laatste vijf kilometers gaan bergafwaarts. Opletten hier want de smalle bergpaadjes liggen vol met steentjes en uitglijden is zo gebeurd. Gelukkig gaat alles goed en loop ik even later relaxed over de bergweiden en brede
modderpaden.
Na 42,2 km lang mijzelf tot het uiterste
getest te hebben op balans, coördinatie, kracht en uithoudingsvermogen
bereik ik de finish in het dorpje Montgenévre (1830 m) na 7 uur en 58 minuten.
Als aandenken krijg ik een fluorescerend
oranje T-shirt overhandigd. Wat een geweldige ervaring. Het wordt al weer tijd
om plannen te maken voor 2011!
Willibrord Schuurman
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loopGROEPEN

Een kijkje bij de Plusgroep

is stopgezet toen bleek dat bij het trainen
van start en wissel al meteen vier atleten
een lichte verwonding opliepen. Gelukkig
hebben de dames en heren genoeg humor en wijsheid om toe te geven dat dit
misschien toch iets voor een andere keer
is.

Op een grijze dinsdagmorgen eind september neem ik een kijkje bij de Plusgroep. Hanzesport is groot in lopen, en ook
in loopgroepen, zo blijkt al uit de website, waar op zijn minst vijftien verschillende trainingsgroepen staan vermeld.
Voor elk wat wils: alleen al op maandag en dinsdag zijn er trainingen van de trimgroep, van gezond en veilig lopen, de 15-21 km-groep,
de MiLa groep, de ReLo trimgroep, het Running Top Team en de Plusgroep. Die laatste groep traint op dinsdagochtend van 9.30 tot
11 uur. Ik sprak er onder anderen met Janny en Gerlof van der Veen en een aantal andere sporters, en had later nog een gesprek met
trainer Charles van Oosterhout.
Dat er juist op dit moment wat extra aandacht voor de groep komt, is des te leuker, omdat ze in oktober precies twaalf jaar bestonden.
Aan de wieg stonden destijds Janny en Gerlof van der Veen, die vanuit Zeist naar Zutphen waren verhuisd en hier tevergeefs een alternatief zochten voor de 55+ loopgroep waar ze in Zeist bij waren aangesloten. In die tijd werd er vanuit de overheid veel nadruk gelegd
op het belang van bewegen voor 55-plussers. De gemeente Zutphen kon hen echter niet helpen, afgezien van de tip om “maar eens
bij de Bornhof te gaan kijken”. Gelukkig kwamen ze al snel bij Hanzesport terecht. Ze werden er door de toenmalige voorzitter, de
langeafstandsloper Ton van Ingen Schenau, hartelijk ontvangen.
Eigen trainingsgroep
Eerst probeerden ze nog mee te trainen met een groep doorgewinterde lopers onder leiding van Jan Rood, maar al gauw bleek dat
een eigen trainingsgroep beter paste. Een groep van aanvankelijk zes à zeven en inmiddels twintig tot dertig sporters komt sindsdien
wekelijks bij elkaar onder leiding van een ervaren trainer. In het begin was dat Bert Stok, later Co Elerie en inmiddels al vier jaar Charles
van Oosterhout. Het wordt als zeer prettig ervaren dat de trainer zelf weet hoe het is om als ouder mens te sporten, hoewel dat volgens
hem zelf niet uitmaakt. Een trainer werkt met het ‘materiaal’, dat wil zeggen de groep, die hij onder zijn hoede heeft, binnen de mogelijkheden en wensen van die groep. In de opbouw, de afwisseling en het verloop van de trainingen wordt rekening gehouden met de
leeftijd van de sporters en hun niet-prestatiegerichte insteek.
De leeftijdsopbouw en het recreatieve aspect zijn specifiek voor deze groep. De sporters zijn onderling heel verschillend, van mensen
met veel loopervaring tot mensen die juist beginnen met sporten. De trainer gaat bij het inrichten van de trainingen uit van de vier motorische basiseigenschappen kracht, lenigheid, coördinatie en uithoudingsvermogen, en laat die in een periode van drie maanden steeds
aan bod komen. Charles: “De meesten van deze sporters gaan op de verschillende onderdelen niet (meer) vooruit, maar het is belangrijk
om de componenten te onderhouden. Soms valt er nog wel vooruitgang te behalen op lenigheid en kracht.” Ook worden er oefeningen gedaan om de coördinatie te bevorderen. Een heel belangrijk onderdeel van de training is het oefenen van de mentale conditie, de
wilskracht. Het psychische aspect is van groot belang, geest
en lichaam zijn immers sterk
verbonden.
Wat hogere leeftijd
De doelgroep is inmiddels niet
meer 55+, maar ‘recreatief boven de 30 jaar’. De jongste
sporter die momenteel meetraint is ongeveer 35 en de
oudste 78. Die wat hogere gemiddelde leeftijd stelt ook zijn
grenzen. Een poging om voor
de clubdag op 2 oktober een
estafetteteam samen te stellen
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Clubdag Hanzesport
groot succes
Nordic walkers die rennen, bijzondere estafette teams en
knappe prestaties kleurden de clubdag 2010. Een dag waarbij

Het sporten hangt in deze groep nauw
samen met het sociale aspect. Dat blijkt
als ik hoor dat geblesseerde groepsleden
vaak wel even na afloop van de training
een kopje koffie komen drinken. En als iemand een paar weken niet komt wordt er
een kaartje gestuurd of contact opgenomen. Sport verbindt, en dat gezelligheidsaspect motiveert natuurlijk ook om elke
week weer trouw te komen.

band met
Hanzesport is
twee kanten op
zeer sterk
Op mijn vraag wat de vereniging Hanzesport voor hen betekent antwoorden
Janny en Gerlof van der Veen dat de band
twee kanten op zeer sterk is. Enerzijds
verschaft de vereniging deze groep wat
oudere lopers de professionele expertise
van een trainer en de uitstekende accommodatie. Anderzijds vormt deze groep
voor de vereniging een rijke bron van vrijwilligers, omdat ze over het algemeen wat
meer vrije tijd hebben. Zo zijn mensen van
de Plusgroep jurylid bij wedstrijden. Ook
hebben ze de organisatie van de Speculaaspoppenloop op zich genomen. Deze
loop van 2,6 of 6 km – of een veelvoud
daarvan – is ooit door marathonkampioen
Aad Steijlen opgezet en is altijd een groot
feest door de goede sfeer. De leden van
de Plusgroep leveren daarvoor dan meteen ook de Sinterklaas (of Sinterklazina).
“Over the hill is lekker bergaf”, grinnikte
een vriendin laatst tegen me op haar veertigste verjaardag. Of dat ook geldt voor
de leden van de Plusgroep moet u ze zelf
maar eens vragen.

het Hanzesport gevoel voorop staat. Van topatleet tot recreant
en van plusgroep tot minipupil.
Voor het eerst dit jaar onder de vlag van clubdag. “Een bewuste keus,”
geeft wedstrijdcoördinator Anneke van Jaarsveld aan. “Voorop staat de
gezelligheid van het sporten en dat is volop bij Hanzesport aanwezig. Dat
is ook de reden dat we de dag afsluiten met een buffet. Wat ons bindt
is natuurlijk de sport en traditioneel doen we wedstrijden om te zien wie
de clubkampioen is.” Dat leverde mooie prestaties op. Vele PR’s werden
gebroken en vooral het onderlinge plezier was van de gezichten af te lezen. Hanzesport blijkt in alle opzichten een gezellige club waar atleten (en
ouders) op hun plek zijn.
Stamppot
Die gezelligheid blijkt ook bij het buffet. Dit keer geen barbecue maar een
stamppottenbuffet van slagerij van Dam. “Dat beviel goed, het was lekker.
En mensen willen toch graag zitten bij het eten. Dat ging nu prima.” Voor
de kinderen die niet van een stevige boerenkool hielden, was er een flinke
pan pasta.
Opkomst
De opkomst was goed. En Anneke blikt alvast naar het komend jaar: “Ik
zou graag de jeugd en de senioren nog meer mengen. De estafettes met
gemengde groepen sloegen erg aan. Zo krijg je een betere mix van jong,
oud, snel en langzaam. En leden leren elkaar zo ook beter kennen.”
Inzet
Met de hulp van vele vrijwilligers werd deze dag een succes. Er meldden
zich zelfs ouders
spontaan aan om te
helpen. Daarmee
kon onder meer
een extra
verspringbak
worden
gebruikt.
Daarvoor heel
veel dank!
Linda Claassen

Marguerite Tuijn
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HARDLOPEN

Hanzesport-klassiekers
scoren goed

Ze staan al jaren op de
wedstrijdkalender: de Hanzeloop
en de Achtkastelenloop.
Dit jaar zijn ze opgenomen in
het boekje “De 100 leukste
lopen van Nederland en België”.
Een mooie bekroning van deze
loopevenementen met een lange
historie.

Hanzeloop
De geschiedenis van de Hanzeloop gaat
terug naar het begin van A.V. Hanzesport.
In het tweede jaar van haar bestaan, 1970,
waagde het toenmalige bestuur zich aan
de organisatie van haar eerste wedstrijd.
Bij gebrek aan een goede accommodatie
werd dat vanzelfsprekend een wegwedstrijd. Het was het begin van een traditie
die dit jaar haar 41e editie beleefde. De
eerste twee jaar bestond het programma
uit een 10 km wegwedstrijd en uit recreatielopen van 10 en 5 km. Het joggen was
net uit Amerika komen overwaaien en er
meldden zich 75 wedstrijdlopers en 80 recreatielopers voor de eerste loop.
Vanaf 1972 was het hoofdonderdeel van
de loop een halve marathon, toen nog een
zeer weinig gelopen afstand. Met het op-

nemen van de halve marathon in het programma bestond de wens om uit te wijken
naar een ander parkoers. Het DWK-kwartier werd verlaten en start en finish vonden
plaats bij sportpark ’t Braamveld in Warnsveld. In de beginjaren was de loopkalender nog niet zo overdadig gevuld als nu,
waardoor de Hanzeloop deelnemers trok
uit het hele land. Aantallen tussen de 500
en 700 waren in de jaren zeventig en tachtig heel normaal met als maximum 750
deelnemers. Maar ook kwalitatief was de
Hanzeloop een goed bezette wedstrijd.
Regelmatig meldden zich Nederlandse
kampioenen aan de start. Bekende namen
als Roelof Veld, Cor Vriend, Johan Kijne en
Gerard Mentink zullen de wat oudere leden zich zeker herinneren. Het was echter
een Engelsman, die in 1981 het parkoersrecord vestigde in een tijd van 1.04.36 uur.
Op een gewijzigd parkoers leverde enige
jaren later Jos Sasse een nog betere tijd
van 1.04.34 uur. Aanpassing van het parkoers was een aantal malen noodzakelijk
in verband met de uitbreiding van Zutphen en Warnsveld en later ook door verplaatsing van de start naar sporthal de Kei.
Maar alle parkoersen hadden de charme
van het boerenland en rustige weggetjes
tussen Warnsveld en Wichmond/Vorden.
Dit werd en wordt door de deelnemers
zeer gewaardeerd.
Met de sterke groei van het aantal recreatielopen in de jaren tachtig en negentig
zakte het aantal deelnemers naar een niveau van 400 tot 500. De laatste jaren zien
we weer een voorzichtige toename met in
2010 weer ruim 600 deelnemers.
Achtkastelenloop
Van de jongere Achtkastelenloop beleef-

den we dit jaar de 23e editie. Van oorsprong werd dit evenement niet georganiseerd door Hanzesport, maar door de
V.V.V. Vorden. In de eerste jaren werd er
gestart vóór Hotel Bakker te Vorden. Met
het groeien van het aantal deelnemers
dreigde na enkele jaren de loop door organisatorische problemen te verdwijnen.
Dit werd voorkomen door een aantal enthousiaste leden van een Vordense trimgroep en later de wedstrijdcommissie van
Hanzesport die de loop onder de vlag van
onze vereniging brachten.
De aantrekkingskracht van deze loop is,
naast het mooie parkoers, ook het aanbod van afstanden. Vooral de 30 km heeft
landelijke bekendheid vanwege de prima
programmering in de voorbereiding van
de Marathon Rotterdam. De datum van de
loop wordt daarop afgestemd. Daarnaast
zijn ook de 10 en 21 km gewilde afstanden. Doordat alle afstanden gelijktijdig
starten verlaat elk jaar een bonte stoet van
lopers en loopsters het dorp, om daarna
de bossen rondom de acht kastelen door
te trekken. In 2010 waren dat ruim 900
deelnemers.
Nieuwe tijden
Sinds het begin van beide lopen is er in
organisatorische zin veel veranderd. Zo
werd er aanvankelijk ingeschreven door
je aan te melden bij het inschrijfbureau,
waar naam en leeftijd werden genoteerd.
Vóór-inschrijven gebeurde schriftelijk op
formulieren van de KNAU. Nu schrijft ongeveer de helft van de deelnemers zich in
via internet in en de rest met een zelf in te
vullen deelnemerskaart. Ook de registratie
van de resultaten heeft een metamorfose
ondergaan. Het is nog niet zo lang geleden dat de jury-tijd de tijden met potlood
noteerde bij binnenkomst van de deelnemers en de jury-aankomst de bijbehorende startnummers. Deze lijsten werden
na de wedstrijd gematched, wat dan de

uitslagenlijst opleverde (en hoofdpijn voor
de verwerkers...). Verwerking kon soms wel
één of twee weken duren, omdat alles op
de typemachine moest worden ingevoerd.
Vervolgens werden de lijsten naar de verenigingen gestuurd. Deelnemers konden
de uitslagenlijsten ook bestellen om ze tegen een kleine vergoeding thuisgestuurd
te krijgen. Na een overgangsperiode
waarin de resultaten van de jury werden
verwerkt met een computerprogramma,
heeft nu de chip de loperswereld veroverd
en zijn de uitslagen nog dezelfde dag of
avond op internet te vinden.

Gezond en sportief
blijft de basis
De organisatie van beide lopen heeft de
laatste jaren een professionalisering doorgemaakt, waarbij is ingezet op nog hogere
kwaliteit. Dit kost geld en daarvoor zijn
sponsoren onontbeerlijk. Gelukkig hebben beide lopen een vaste hoofdsponsor.
Voor de Hanzeloop is dat Univé Stad en
Land en de Achtkastelenloop wordt gesponsord door ATAG. Beide sponsoren
geven hun naam aan de loop.
Hoewel er dus veel is veranderd, is er ook
veel hetzelfde gebleven: de enthousiaste
deelnemers, die blij de eindstreep passeren en moe maar voldaan de kleedkamers
opzoeken. De ijverige organisatoren en de
vele vrijwilligers, die aan het eind van de
dag tevreden naar huis gaan in de wetenschap dat ze weer veel lopers en loopsters
een fijne wedstrijd hebben bezorgd. En last but not least - natuurlijk het gezonde
en sportieve element, dat onveranderd de
basis blijft voor deze lopen.
Jan Rood

COLUMN
Het is de maand waarin we als vereniging
ook de gezelligheid zoeken met de Speculaaspoppenloop en de Oliebollenloop. De
maand waarin de kilo’s er aan dreigen te
vliegen, waardoor de sportscholen in januari een stroom nieuwe leden te verwerken
krijgen. Een grote groep die in maart al
lang is afgehaakt, omdat goede bedoelingen niet hetzelfde zijn als diepgewortelde
verlangens en behoeften.
Al een paar jaar heb ik de remedie gevonden tegen de grootste Decemberboosdoener: het Kerstdiner. De beste remedie
is een derde Kerstdagloop. Zelf loop ik
deze graag in Arnhem, maar je kunt deze
ook gerust in Vorden, Warnsveld of Zutphen lopen. Het kan alleen, in wedstrijdverband of met vrienden. Kerngedachte
hierbij is dat je in ieder geval een flinke
afstand gaat lopen, bij voorkeur toch wel
een kilometer of tien en voor liefhebbers
een halve marathon.
Een derde Kerstdagloop werkt namelijk
tweeledig: je eet gedurende de Kerstdagen wat minder zwaar, omdat je een loop
voor de boeg hebt en vlak na de Kerstdagen loop je het amper aangekomen
pondje er weer af. Voor een optimale vetverbranding adviseer ik daarbij een heel
rustige duurloop, waardoor gezelligheid
voorop staat.
Vorig jaar had ik pech. De derde Kerstdagloop werd afgelast vanwege het slechte
weer. Daar zat ik thuis, met nog een restje
konijn en kalkoen en een bodempje rode
wijn. We hadden nog wat Kerstbrood, wat
nootjes en ik had teveel tijd en frustratie.
Gevolg: twee kilo erbij! Het hele jaar ben
ik bezig geweest om deze twee kilo weer
kwijt te raken. Tevergeefs.

I’m
dreaming…
Het is de maand met de kortste dag
en de langste nacht. Zo’n maand
waarbij je geniet van de lange
avonden en zo mogelijk van de
gezelligheid van Sinterklaas, Kerst
en Oud en Nieuw.

Mocht u het dus erg gezellig hebben
met Kerst en voor de zoveelste keer Bing
Crosby voorbij horen of zien komen, weet
dan dat ik hoop dat met Kerst de mussen
van het dak vallen. Dat scheelt mij het hele
jaar twee kilo meesjouwen, en u misschien
ook.
Goede Kerstdagen en een gelukkig 2011.
Albèr
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Nationale podiumplekken
voor Hanzesport junioren
Hanzesport heeft veel talent in huis. Voor de resultaten is alle
aandacht. Maar hoe beleven de jonge atleten dit? Iedere atleet
is anders. Een paar dingen hebben ze gemeen. Trainen moet leuk
zijn, anders werkt het niet. En met een zwaar trainingsschema van
rennen en krachttraining gaan deze junioren helemaal voor hun sport.
Dat talent alleen niet genoeg is, blijkt uit het interview met drie van de
Anna Voskamp
Nederlands kampioen 400 meter
outdoor, Nederlands kampioen
estafette. Anna ontvangt felicitaties
van de voorzitter Ben Hofenk.

Marlies Huigen
Nederlands kampioen 4 kilometer
cross, Nederlands kampioen 800
meter op de baan, Nederlands
kampioen estafette. Hier tijdens de
training met Jaro Bellekom.

Hanzesporttoppers met doorzettingsvermogen.
Anna Voskamp, 17 jaar, HTTT (Hanzesport technisch Topteam)
Volleybal en paardrijden was het eerst voor Anna. Tot ze een jaar geleden de switch naar
atletiek maakte. “Het is fijn dat ik niet meer afhankelijk van anderen ben en dat het op
mijzelf aankomt,” vertelt Anna. En dat zelf doen levert op. Uit het niets loopt ze PR na
PR. En op het juiste moment pieken. Anna: “De eerste keer dat ik zilver haalde op de NK
indoor, was ik zo blij! Het gaat allemaal wel snel. Een beetje vreemd als je dan jezelf aan
de krant hoort uitleggen waar je over tien jaar staat. Ik begin nog maar net.” Het trainen
en naar school gaan, is organiseren voor gevorderden. Anna is net begonnen aan een
HBO-opleiding in Amsterdam. Dan zelf ook het huishouden en het koken regelen is wel
even wennen: “Ik moet wel oppassen dat ik niet te makkelijk iets in de magnetron zet.”
De keuze om je strak aan de planning te houden is in een nieuwe omgeving niet makkelijk. “Mijn vader zei dat de keus aan mij is. En dat je later niet terugdenkt aan de keren
dat je niet uit kon gaan, maar aan de prestatie die je hebt geleverd.” Volgend jaar wil
Anna aan het EK voor junioren meedoen. Die worden volgend jaar juli gehouden in het
Estlandse Tallinn. De limieten zijn scherp. Het wordt heel spannend.
Marlies Huigen, 16 jaar, HRTT (Hanzesport running Topteam)
Lol met elkaar, ervoor gaan op de training en een absolute liefde voor de sport.
Voor presteren op niveau heb je doorzettingsvermogen nodig. “Uitgaan doe ik niet, de week bestaat vooral uit trainen en school.
En dat is precies hoe ik het wil!” Lopen is haar lust en haar
leven. In het bos en op de baan. Het volle trainingsprogramma zit in haar systeem. Van even haar dag niet
hebben, heeft Marlies geen last. De prestaties blijven constant en verbeteren nog steeds. Dat is niet
altijd zo geweest. Als je jonger bent komen we
wel hobbels op je pad. Door de groei had ze veel
last van pijn in de knieën. “Enorm balen natuurlijk,
want ik was net gevraagd voor het topteam,” aldus
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Marlies. Als je zo’n tijd stil staat, weet je niet hoe goed je bent. Dat was in
2009 wel een verrassing. Ogenschijnlijk uit het niets kwam Marlies op. Maar
niets is minder waar. Ze is al lid van Hanzesport sinds de A-pupillen. “Toen
ik de 1000 meter won, wist ik al dat rennen het helemaal voor mij was!“Met
warmte spreekt ze over het plezier op de club. De ambitie van Marlies is de
Nederlandse top te halen. “Dat wil ik heel graag, maar je weet het nooit. Ik
ben best trots als ik terugkijk. Maar er zit nog meer in. En dat moet er nog uitkomen…!”
Youri Oolbekkink, 16 jaar, HTTT (Hanzesport technisch Topteam)
Een sportief type. Eerst was het vooral voetbal en een tijdje atletiek en voetbal. Sinds
drie jaar heeft Youri zich volledig op atletiek gestort. De technische onderdelen zijn het
niet helemaal voor hem. Een grijnzende Youri: “Van verspringen word je echt enorm
vies. Lopen gaat veel beter.” Ook in voetbal had Youri het kunnen vinden. “Het is atletiek
geworden, omdat ik daar beter in ben.” En hij gaat er helemaal voor. Het plannen en
organiseren is af en toe lastig. Alles vraagt aandacht. School, vrienden en sport. “Je kunt
alles wel doen, maar je moet kiezen. Stappen kan best een keer, maar niet als de dag
erna een wedstrijd is. Vrienden snappen dat best. En bovendien: atletiek gaat gewoon
voor.” Last van zenuwen heeft Youri niet echt. “Het hangt van de wedstrijd af. Als er veel
op het spel staat dan vind ik het wel spannend. Maar bij een crosswedstrijd heb ik dat
niet. Daar ben ik niet zo goed in.” Trots is Youri op zijn prestatie tijdens het NK. “ Ik had in
het begin mijn energie gespaard en met een sprint op de laatste 300 meter mijn concurrent geklopt. En dat terwijl hij juist goed is op de eindsprint. Dat had niemand verwacht
en ik was heel blij met mijn strategie. Super!” Die inzet wil Youri het komend jaar verder
inzetten, met de ambitie om de EYOF te halen. De EYOF staat voor European Youth
Olympic Festival en wordt in juli 2011 gehouden in Trabzon, Turkije.

Youri Oolbekkink
Derde bij het Nederlands
kampioenschap 800 meter outdoor

Linda Claassen

Saskia Lensink, Marlies Huigen,
Anna Voskamp en Mirthe Overkamp
wonnen de NK-estafette 4x400 meter,
bij de B-junioren. “We zijn superblij met
deze prestatie. Nederlands
Kampioen!”

Talenten met
doorzettingsLisa van Disseldorp, Mathilde Terleth,
Astrid Lensink en Bente Lutteke waren
de snelste meisjes D-junioren op de 4 x
60 m estafette tijdens de landelijke finale
van de competitie meisjes D! Tijdens het
NK estafette liep dit viertal ondanks
minder goede wissels naar een mooie
vierde plaats. Voor de toekomst valt er
nog wat van deze meiden te verwachten.

vermogen
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Werpvijfkamp Masters
Op 30 oktober jl. troffen de Masters van
Hanzesport elkaar al vroeg op de baan aan
het Deventerachterpad voor de jaarlijkse
werpvijfkamp. Op het programma stonden: kogel-slingeren, kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen en gewichtwerpen.
Het weer kon beter, maar iedereen ging
met goede moed aan de slag. De stemming was opperbest en de resultaten
mochten er zijn. Karin Nieuwhof zorgde
voor twee nieuwe clubrecords V50, namelijk gewichtwerpen (7.90m) en puntentotaal (1899 punten). Joyce de Wit van
AAV’36 uit Alphen a/d Rijn vestigde een
nieuw NR voor discus (12.62m) in de gehandicaptenklasse F37. Het was een geslaagde dag die werd afgesloten met een
gezamenlijke maaltijd. Han van Dijk, de
drijvende kracht achter de werpvijfkamp,
nodigde iedereen uit voor de volgende
werpvijfkamp, najaar 2011.

Grote Veldloop
Op 7 november vond ‘onze eigen’ Grote
Veldloop plaats. Het parcours, even buiten
Vorden, ging over het terrein van Natuurmonumenten, door de bossen en langs de
velden. Er scheen een prachtige najaarszon. Door de vele regen van de laatste
tijd was de tocht niet altijd eenvoudig:
modder, plassen en soms lastige bochten.
Een uitdaging voor de 200 hardlopers en
nordic walkers die aan de twee afstanden,
7,5 en 15 km, meededen. Aan de kidsrun
over 2,5 km deden ruim 60 enthousiaste
jongelui mee. Start en finish waren bij het
Vordense bedrijf Free Wheel Sport en Recreatie, op bedrijventerrein ’t Werkveld,
aan de rand van het natuurgebied. De uitslagen vindt u op www.hanzesport.nl.

Saskia Lensink bij HRTT
Saskia Lensink uit Lochem is onlangs ingestroomd bij het HRTT! Al vanaf de
oprichting was zij lid van de Loopgroep
Jeugd. Zij gaf al snel blijk van een meer
dan gemiddelde aanleg voor het lopen.
Dit gekoppeld aan een goede motivatie
en het juiste doorzettingsvermogen waren de aanleiding haar uit te nodigen voor
14
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een aantal kennismakingstrainingen. Deze
verliepen zowel voor Saskia als voor de
trainer/coaches naar volle tevredenheid.
Na een gesprek met Saskia en haar ouders
trad zij oktober jl. toe tot het HRTT.

georganiseerd. De nog resterende lopen
zijn:

Speculaaspoppenloop

Deze wedstrijden vormen de tegenhanger
van de stedenwedstrijden in de zomer. In
de wintermaanden wordt aandacht aan de
cross besteed en is er een bijbehorende
crosscompetitie. Daarnaast zijn er natuurlijk allerlei georganiseerde lopen waaraan
je individueel kunt meedoen.

Op zaterdag 4 december jl. vond de traditionele speculaaspoppenloop plaats.
Startpunt was bij cafe/restaurant de Zevensprong aan de Dortherdijk in Gorssel
(buurtschap ‘t Joppe). Om 08.00 uur en
om 10.00 uur startten er lopers op één van
de drie afstanden: 6 km, 12 km en 18 km.
Ook Nordic walkers en wandelaars deden
enthousiast mee. Een flinke groep ‘kids’
liep de 2,5 km. In totaal ruim 450 deelnemers uit Zutphen en wijde omgeving.
De loop werd ook ditmaal georganiseerd
door de Plusgroep, onder aanvoering van
Henk Toet en Joop Wigman. Uiteraard waren de Sint en zijn pieten aanwezig om de
lopers aan te moedigen.

Hanzelopers actief en succesvol
Lopers en atleten van Hanzesport namen
de afgelopen maanden deel aan een
groot aantal atletiekevenementen. Dat leverde de vereniging weer de nodige Nederlandse, regionale en clubkampioenen
op. Meer weten? Kijk op www.Hanzesport.
nl.

Winterseizoen
De data van de crosscompetitie voor de
junioren en pupillen zijn bekend. Elke
maand wordt er in onze regio een loop

8 januari in Aalten, bij AVA’70
12 februari in Epe, bij Cialfo.

Anneke van Jaarsveld
Team BaanWedstrijden

6 maart 2011: ATAG Achtkastelenloop
Een schitterende loop door de prachtige,
bosrijke omgeving van het acht-kastelendorp Vorden. De afstanden zijn 10, 21 en
30 kilometer. Een vlot parcours met weinig
hoogteverschil grotendeels over asfaltwegen, soms over nostalgische klinkertjes en
verharde fietspaden. De 30 km is ideaal als
voorbereiding op de marathon van Rotterdam. Maar ook de kortere afstanden zijn
de moeite waard. Dit jaar voor het eerst
met ChampionChip tijdregistratie. Voorinschrijven kan tot en met 22 februari 2010
via www.hanzesport.nl

HARDLOPEN

Oliebollenloop,
om het jaar mee af te sluiten
Elk jaar organiseert AV Hanzesport op Oudejaarsdag de oliebollenloop.
Een recreatieve loop waarbij plezier belangrijker is dan de prestatie.
De invulling is elk jaar anders, maar de basis blijft gelijk: een kaart waarop

We hopen
dat jullie in groten
getale aanwezig
zullen zijn!

punten staan gemarkeerd waar de deelnemers een opdracht moeten
vervullen.
Er worden groepjes gevormd van maximaal 4 personen, die om de beurt worden weggestuurd. Routes worden zelf bepaald aan de hand van de kaartleestechniek van de lopers,
dus een strategische samenstelling kan van pas komen. Hoe meer punten je haalt, hoe
meer aanwijzingen je hebt voor het definitieve antwoord. De maximale duur is 1,5 uur;
wie hierna het formulier inlevert krijgt strafpunten. Voor de winnaar is er een leuke prijs.
Hoe de winnaar wordt bepaald is altijd weer een verrassing. Kortom: de snelste wint niet
altijd.
De loop wordt georganiseerd voor hardlopers, Nordic walkers en sportief wandelaars. De
optimale route is doorgaans rond de 7 kilometer; voor Nordicers en wandelaars worden
aanpassingen gemaakt. Na afloop zijn er gesponsorde oliebollen te krijgen. Dus wie het
jaar leuk, gezellig en sportief wil afsluiten: kom op 31 december om 9.00 uur naar de
baan van Hanzesport. Voor meer informatie: w.veldhuis@orange.nl
Wim Veldhuis
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LOPERSLEED

Wat betreft de lichaamsbouw zijn er factoren die de loper extra gevoelig maken
voor deze klacht: een afwijkende stand
van de benen (zoals een O-stand), een
beenlengteverschil en een naar buiten
gekanteld hielbeen (waardoor je relatief

De lopersknie
Er zijn verschillende aandoeningen die ‘lopersknie’ worden genoemd.
Nou vind ik, als taalpurist, de term ‘lopersknie’ voor een pijnlijke knie geen
terechte naam. Al enige jaren train ik met plezier bij Hanzesport en heb
intussen al de nodige vooruitgang geboekt, zonder noemenswaardige
blessures. Daarom vind ik dat ik over een paar bijzonder sterke
lopersknieen beschik. Om over de rest van mijn lopersonderdelen nog
maar te zwijgen. Maar goed, ik dwaal af…

De meeste
hardloopblessures
ontstaan niet acuut
maar geleidelijk en
meestal door
overbelasting.

De meeste hardloopblessures ontstaan
niet acuut maar geleidelijk en meestal
door overbelasting. In dit artikel beschrijf
ik drie blessures aan de knie die vaak voorkomen.
Achterzijde knieschijf
Deze blessure (patellofemoraal pijnsyndroom) is een overbelasting van het kraakbeen aan de achterzijde van de knieschijf.
Bij deze blessure bestaat er pijn rondom
of achter de knieschijf. De pijn ontstaat
vaak tijdens of na een training waarin veel
heuveltraining (vooral heuvel af), kracht- of
sprongtraining wordt gedaan. Naast het
trainen kunnen ook traplopen, hurken,
lang zitten met gebogen knieën en fietsen
pijnlijk zijn. Soms kraakt de knie, waarbij je
het gevoel hebt dat er schuurpapier aan
de achterkant van de knieschijf zit.
De oorzaak van deze klacht ligt vaak in te
korte spieren (vooral de kniestrekkers) en/
of een zwakte van de kniestrekkers. De
knieschijf kan in dat geval niet goed “sporen” over het dijbeen. Ook standafwijkingen van knieën (X-stand bijv.) of voeten
(bijv. een knik-platvoet) kunnen een oorzaak zijn. Verder kan overgewicht een rol
spelen.

Daarnaast kan te snel opbouwen van de
trainingsbelasting en te eenzijdig trainen
(heuveltraining, sprongkrachttraining) een
oorzaak zijn. Dat geldt ook voor lopen op
een harde ondergrond met onvoldoende
dempende schoenen of schoenen die de
voet niet adequaat ondersteunen.
Deze blessure zie je relatief vaak bij meisjes die in de groei zijn. Het bekken van
vrouwen is breder dan dat van mannen.
Daardoor hebben ze een grotere X-stand
in hun knieën en zijn dus gevoeliger voor
deze klacht.
Buitenzijde knie
Een tweede blessure (het tractus iliotibialis
frictie syndroom) die we vaak zien betreft
een peesplaat die vanaf de bekkenrand
langs de buitenzijde van het bovenbeen
naar het onderbeen loopt.
Als je klachten krijgt, voel je een scherpe
of branderige pijn aan de buitenzijde van
de knie, vooral in de loop van de training
en dan vooral tijdens de hiellanding. Soms
is de pijn zo erg dat je niet verder kunt trainen. De klacht ontstaat doordat de peesplaat langs een uitstekende punt aan de
buitenzijde van de knie schuurt.

meer op de buitenrand van je voet steunt).
Verkorting van een spier aan de buitenzijde van je bekken, die verbonden is met de
peesplaat, holvoeten en een supinerend
looppatroon, waarbij je vooral je voet over
de buitenzijde afwikkelt, kunnen ook een
oorzaak zijn.
Waardoor kun je een blessure aan de buitenzijde van de knie ontwikkelen? Ook
deze klacht kan veroorzaakt worden doordat je in korte tijd te veel van jezelf vraagt
en doordat je onvoldoende aandacht besteedt aan de warming up. Verder is het
lopen van lange afstanden een mogelijke
oorzaak. Tenslotte spelen de volgende
factoren mee: veel trainen op de baan
(lopen van veel bochten), altijd lopen aan
dezelfde kant van de weg, veel heuvel aflopen en lopen op schoenen die aan de
buitenzijde van de hak zijn afgesleten.
Overbelasting van de kniepees
Een derde blessure die we vaak zien is
een overbelasting van de pees van de
kniestrekkers (apaxitis patellae of tendinopathie van de patellapees), die over
de knieschijf loopt en aanhecht aan het
scheenbeen. Deze blessure wordt ook wel
springersknie of jumpers knee genoemd,
maar dat betekent niet dat een loper of
werper dit niet kan krijgen.
Meestal ontstaat er pijn aan de onderzijde
van de knieschijf, soms aan de bovenzijde,
soms op het aanhechtingspunt van de

pees op het onderbeen. In het begin heb
je last van een zeurend gevoel, de ochtend na een zware of lange training. Als
je geen maatregelen neemt, ontstaat pijn
aan het begin van de training die daarna
verdwijnt. Als je maar blijft doortrainen,
ontstaan pijnklachten die niet meer verdwijnen waardoor springen, sprinten en
lopen niet goed meer mogelijk zijn. Als
je op dit punt bent aangekomen, dan zal
genezing maanden duren! Door overbelasting ontstaan kleine beschadigingen
in het peesweefsel. Omdat pezen slecht
doorbloed zijn, verloopt het herstel van
die beschadigingen heel langzaam.
Te korte of te zwakke kniestrekkers, standafwijkingen aan benen en/of voeten of
overgewicht kunnen een rol spelen bij
het ontstaan van deze blessure. Trainingsfouten (bijv. te weinig aandacht voor warming up en cooling down), een te snelle
trainingsopbouw (vooral als er veel wordt
gesprongen), een verkeerde afzettechniek
of schoenen met onvoldoende demping
(denk ook hier weer aan spikes), kunnen
ook hier weer een rol spelen.

Adviezen
Voorkomen is beter dan genezen. Zorg in
iedere geval voor een goede warming up
en cooling down, voor en na iedere training. Zorg voor een goede opbouw van
je training (niet te snel opbouwen in intensiteit en omvang) en houd je beenspieren
sterk en op lengte. Ook je looptechniek is

belangrijk, let dus op de aanwijzingen van
je trainer.
Als je veel op de weg loopt, zorg dan voor
goed dempende schoenen en vervang ze
op tijd. Omdat een weg bol is, is het belangrijk om niet altijd aan de zelfde kant te
lopen. Je loopt dan met een beenlengteverschil. Als je veel op de baan traint, loop
dan ook eens in tegengestelde richting.
Natuurlijk is het belangrijk om je in een
hardloopspeciaalzaak te laten adviseren
over schoenen die het best passen bij je
looppatroon en bij de ondergrond waar
je meestal op loopt. Soms is een speciale
inlegzool nodig. Denk er aan dat spikes
geen enkele ondersteuning of demping
geven.

Zorg in ieder geval
voor een goede
warming up en
cooling down,
voor en na
iedere training.
En als je dan toch last hebt gekregen?
Denk in ieder geval aan bovenstaande tips.
Daarnaast kan het aanpassen van belastende training (heuvel af lopen, springen)
of tijdelijk stoppen bij beginnende klachten al voldoende zijn. Loop niet ‘door de
pijn heen’. Blijf blessures de baas! Blijf er
niet te lang mee rondlopen: als de blessure binnen 2 tot 4 weken niet minder wordt
ondanks je maatregelen, zoek dan hulp
bijv. bij een sportfysiotherapeut. Die zal
proberen om samen met jou de oorzaak
van de klacht te achterhalen, adviezen geven en behandelen. Zoek daarnaast naar
alternatieven (fietsen, crosstrainer, aquajoggen etc.) om je conditie te behouden.
En als je geblesseerd bent geweest: neem
de tijd om terug te komen op je oude niveau. Overleg met je sportfysiotherapeut
en je trainer over een verantwoorde opbouw!
Inge Sipkens
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De kuiten
van ...

HRTT

Wel en wee
RUNNING TOPTEAM
Op verzoek van de redactie
geeft Herman IJzerman, trainer
en coach van het Hanzesport

Het team functioneert nu drie jaar en is vanaf de start een aantal malen van samenstelling veranderd. Zo heeft Seb Wiggemans begin dit jaar afscheid genomen en is Dennis
Weijers vanaf de zomer de gelederen komen versterken. Op dit moment bestaat het
team uit elf atleten (negen jongens en twee meiden). Zij worden begeleid door twee
trainers/coaches en een begeleidingsstaf (inspanningsfysioloog, fysiotherapeut en sportmasseur).

Running Topteam (HRTT), een korte
terugblik op het afgelopen half jaar.

‘Dat ziet er niet heel bijzonder, heel sportief uit…’ De kuiten worden door
hun eigenaresse kritisch bekeken. Ooit was ze een blauwe maandag lid van
Hanzesport. Dit was in een grijs en ver verleden toen Hanzesport nog niet
tot de vereniging was uitgegroeid die zij nu is. Ook liep ze in die tijd vanuit
Brummen regelmatig naar haar school in Zutphen, waarbij een vriendin dan
zo vriendelijk was om haar tas op de fiets mee te nemen.

Naast de gezamenlijke en individuele trainingen wordt deelgenomen aan een scala aan
wedstrijden, zowel op de baan, op de weg als in de cross. Aan deze wedstrijden – verspreid over het hele land - wordt veelal gezamenlijk deelgenomen. Het plezier en de
saamhorigheid zijn hierbij opvallend. De onderlinge steun vormt een stimulans voor het
leveren van mooie prestaties, waarbij de Nederlandse titels van Marlies Huigen op zowel
de cross als de 800 meter natuurlijk de blikvangers van dit jaar vormen.

Hechte band
Ook de gezamenlijke trainingsstages –
waar hard en gemotiveerd wordt getraind
en ook serieuze aandacht wordt besteed
aan bijvoorbeeld mentale vorming en
voeding – zorgen voor een hechte band
tussen zowel de atleten onderling als tussen atleten en begeleiding. Naast alle serieuze arbeid is er natuurlijk ook tijd voor
ontspanning en plezier onderling. De jaarlijks terugkerende Teamdag - waaraan ook
familieleden deelnemen - draagt hier op
een ongedwongen, gezellige manier zeker aan bij.

Er wordt hard en
gemotiveerd getraind

Agnes Kant

Tenslotte is er nog één punt dat beslist
niet onvermeld mag blijven: het gevreesde blessurespook in de wedstrijdsport.
Met tevredenheid kan worden vastgesteld dat we dit spook aardig buiten de deur kunnen houden. Afgezien van de soms optredende zogenaamde ‘kleine pijntjes’ blijkt de
gehanteerde trainingsfilosofie en de open en bewuste communicatie tussen atleten en
begeleiding bij te dragen aan een ongestoorde opbouw van de sportcarrière van de
atleten. Bij nader inzien kan de titel van dit stukje dus beter worden gewijzigd in: het wel
van het HRTT.
Herman IJzerman

Meer weten over het HRTT? Kijk op www.hanzesport.nl

Het is donderdagmorgen en ik ben te gast
bij Agnes Kant, voormalig lijsttrekster van
de Socialistische Partij en fanatiek hardloopster. De avond voor ik haar spreek
heeft ze net haar eerste loopbijeenkomst
gehad bij de loopgroep Aad Steylen. Dit
is haar goed bevallen. En dat voor een
hardloopster die gewend is om veelal alleen haar rondje over de dijk af te werken.
Ze vindt het gezellig in de Steylen groep
en voelt zich er al snel opgenomen. ‘Dit is
een blijvertje’, zo verkondigt ze stellig. Het
lopen op de Posbank vindt ze ook erg plezierig, al blijven de dijken bij haar huis voor
haar de meest favoriete plek om te lopen.
Fanatiek
Toen ze als tiener met hardlopen begon
was dat voornamelijk ter ondersteuning
van haar volleybal. Het lopen ging haar
bijzonder goed af en al snel liep ze met
gemak afstanden van rond de twintig

kilometer. Ze kreeg het advies om eens bij
Hanzesport op de baan te gaan trainen en
zo richtte ze zich al snel ook op het sprintwerk. Wie haar een beetje kent kan zich
voorstellen dat ze fanatiek te werk ging.
Toen ze echter door een scheenbeenvlies
ontsteking - welke hardloper kent het niet?
- lange tijd uit de roulatie was betekende
dit het einde van haar baancarrière en ook
het lidmaatschap van de vereniging.
Agnes heeft in haar leven aardig wat blessures gekend. Er was zelfs een tijd dat het
er naar uitzag dat ze door blessures en
pijnlijke gewrichten ze het lopen zou moeten laten varen Gelukkig is ze die periode
te boven gekomen. Wel moest ze leren om
niet altijd maar in zeer hoog tempo te willen lopen. Dit viel voor haar niet mee. Haar
lichaam is door al het sporten zo gewend
aan inspanning, dat spierpijn haar vreemd
is.
Heel veel wedstrijdjes loopt Agnes niet.
Ze heeft wel meegedaan aan de City-PierCity, de Keppelrun, de Dam-tot-dam-loop
en wedstrijden in Leuvenheim en Laag
Soeren, maar je zult haar er niet vaak treffen. Haar voorkeur gaat uit naar wedstrijden waar het niet te druk is, want daar kun
je tenminste een beetje doorlopen. Ze
houdt niet zo van die massale wedstrijden,
waarbij je moet uitkijken dat je een ander
niet op de enkels trapt. Op hele gesprekken onderweg zit ze ook niet te wachten.

Steevast loopt ze dan ook met muziek op
haar oren. Wanneer ik haar vraag naar haar
favoriete muziek haalt ze haar hoofdset
met MP-3-speler te voorschijn.
Muziekkeuze
De muziekkeuze verraadt dat we in dezelfde jaren jong waren. Veel ‘foute’ disconummers, met wel het juiste ritme en de
juiste cadans voor het lopen, komen voorbij: The Tramps, Caren Young, Chic, Scissor Sisters. Ze luistert liever naar soulmuziek van Matt Bianco, de Counting Crows
en de Buena Vista Social Club, maar daar
loop je dan weer niet lekker op. Het is net
te langzaam.
Agnes’ streven op dit moment is om gewoon lekker te kunnen blijven lopen. Ze
houdt het inmiddels ruim een uur vol zonder pijn en dit wil ze graag zo houden en,
indien mogelijk, uitbouwen. Rustig lopen
deed ze in het verleden eigenlijk alleen
maar wanneer ze op vakantie was. Ze kon
zo de omgeving een beetje verkennen en
kijken waar alle winkeltjes en interessante
plekjes te vinden zijn. Nu wil ze van rustig
lopen haar stijl maken, ook buiten de vakanties. Graag zou ze ook nog eens een
marathon lopen, maar vraagt zich af of
haar lichaam dat aankan. Ze is al blij dat
ze weer pijnvrij lopen kan en deze wetenschap beschouwt ze dan ook als haar
hoogtepunt op loopgebied tot nu toe.
‘Zal ik mijn schoenen aandoen voor de
foto?’ vraagt ze. Wanneer ze haar Brooks
aantrekt, het merk waar ze het lekkerst op
loopt, is dit het enige aan haar dat er een
beetje zwaar uitziet. Verder lijkt ze volledig afgetraind. Haar kuiten vindt ze niet
bijzonder, mijn ontmoeting met haar was
dat zeker wel.
Albèr Giezen
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1.00m-lat te springen. En de prestaties
van de jongens (A1) bieden perspectieven
voor finale-plaatsen bij de junioren als zij
zich zo blijven ontwikkelen.”

JEUGD

Stedenwedstrijden
pupillen, een impressie
Over de Marsjes van Tosca, het belang van aanmoedigen en vooral
genieten van ons clubgevoel. Petra van den Berg doet verslag.

De stedenwedstrijden zijn wedstrijden in een competitieverband van 15 atletiekverenigingen in de regio. Ieder seizoen zijn er vijf wedstrijden voor de pupillen C/B/A
en vier voor de junioren C/D. De minipupillen mogen meedoen met de C-pupillen.
Alle resultaten van de individuele atleten tellen mee voor het clubresultaat en afhankelijk hiervan mag de vereniging meedoen met de grote finale (1e, 2e of 3e plaats)
of de kleine finale (overige plaatsen). Op basis van de individuele resultaten kunnen
atleten, aan de hand van een limietenschema, medailles behalen. Zij moeten dan wel
aan minimaal drie wedstrijden deelnemen.
De deelnemende clubs organiseren één of meer wedstrijden, zodat er thuis- en uitwedstrijden zijn. In juni organiseerde Hanzesport voor de pupillen een stedenwedstrijd. Komend jaar wil de vereniging dat ook voor de junioren doen.
Voor de organisatie van zo’n dag is de vereniging afhankelijk van vrijwilligers, zowel
in de voorbereiding als op de dag zelf. Achter de schermen wordt het hele jaar door
een selecte groep vrijwilligers actief gewerkt om alle wedstrijden voor te bereiden en
te coördineren. Vrijwilligers zijn daarom altijd zeer welkom! Wilt u meer weten over
de organisatie van de stedenwedstrijden of wilt u meehelpen dan kunt u Anneke van
Jaarsveld van het Team BaanWedstrijden aanspreken.
Tijdens de stedenwedstrijden spelen atleten, hun ouders en de trainers een belangrijke rol. Zij maken de dag tot een succes. De vereniging is bij uitwedstrijden herkenbaar door de atleten in clubtenue, de tent met de clubvlag en de grote groep
ouders, zittend op klapstoelen of hun kinderen aanmoedigend. Ron Kwakkelaar en
Petra van den Berg zijn aanspreekpunt voor niet-technische vragen op de wedstrijdlocatie en regelen de plek op de baan (bij voorkeur bij de finish van de looponderdelen) en de startnummers.
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Eerste wedstrijdervaring
Mare, moeder van Tchoko Walter (C-pupil)
vertelt over de eerste Stedenwedstrijdervaring:
“We wisten allebei niet wat ons te wachten stond en hadden afgesproken in elk
geval één keer mee te doen. Wat waren
we blij toen we in Arnhem de vlag van
Hanzesport zagen hangen. We werden
hartelijk ontvangen door de ouders van
de Kwakkelaar-pupillen, Ron en Petra, die
tijdens de wedstrijddagen als Hanzesportaanspreekpunten fungeren. Hartelijkheid
is kenmerkend voor de Stedenwedstrijd
net als belangstelling, meejuichen en
troosten. Dit smaakt naar meer. Na de 40
meter-sprint wist Tchoko al zeker dat hij
ook de volgende wedstrijden wilde meedoen. En dat hebben we gedaan. Volgend
jaar zijn we zeker weer van de partij.”
De stedenwedstrijden geven de jonge
atleten hun eerste wedstrijdervaringen.
Tosca Lammers, pupillentrainer, zegt daarover: “Net zoals bij andere sporten horen
wedstrijden erbij. Het is een manier om te
kijken wat je de afgelopen tijd hebt geleerd en om te kijken of je vooruit bent gekomen. Ik ben heel wat zakken Mars kwijtgeraakt aan atleten die hun persoonlijke
record hadden verbeterd. Zo haalde Fedor de Pagter als C-pupil met een sprong
van 1.15 m op een haar na het clubrecord
hoogspringen van de B-pupillen (1.20m).
Fedor heeft in een andere wedstrijd het
veertien jaar oude clubrecord verbroken
op de 40m met een tijd van 6.8 seconden.
Sanne Flipse (C-pupil) heeft een clubrecord op haar naam gezet door over de

Aanmoedigen
De trainers stellen de estafetteteams samen en begeleiden de kinderen op de
technische onderdelen door het geven
van aanwijzingen. Tosca: “Ik motiveer de
pupillen om het beste uit zichzelf te halen
en soms lukt het om de eigen grenzen te
verleggen. Dan is de Mars verdiend en
overheerst de blijdschap. Atleten motiveren ook elkaar. De pupillen leren wat
sportiviteit is. Een groep pupillen liet juist
de prijs in ontvangst nemen door degene
die de meeste moeite had om de limieten
te behalen. Hierdoor lieten ze zien dat je
het met elkaar doet en niet alleen.” Jasmijn Kwakkelaar (A1): “Ik merk dat mijn
vriendinnen (teamgenoten) elkaar steunen
als iets niet lukt, zoals bij mij bij het hoogspringen. Ik vind het super dat je prestaties
met elkaar kunt delen. Zo leer je mensen
ook kennen.”
Meedoen
Voor de één is het samenzijn met vrienden
het belangrijkste en voor de ander speelt
het competitieve element de boventoon.
Enkele pupillen aan het woord over de
Stedenwedstrijden. Mees Kwakkelaar (mini-pupil) zegt te balen dat hij niet eerste
geworden is tijdens de sprint en hij wil het
hoogspringen oefenen, want
dat lukt niet zo best.

Jip Steman (A1) vertelt: “Ik doe mee
met de stedenwedstrijden omdat ik het leuk vind en winnen is niet het belangrijkste. Maar ik doe
wel altijd mijn best.
De lol is de reden
dat ik mee doe!
Tussen de onderdelen door
gaan we spelen en voetballen. En elkaar
aanmoedigen
vind ik ook
belangrijk.”
Nathan Greven
(ook A1): “Gezellig om je vrienden
te ontmoeten en je mag
allemaal leuke onderdelen
doen.” Dollen met zijn vrienden
vindt Nathan eigenlijk het aller-leukste.
En hij vindt het elke keer weer spannend of
het hem lukt om te winnen. Dit jaar heeft
hij veel persoonlijke records behaald. Olivia Greven (C-pupil) doet mee omdat ze
het leuk vindt om een medaille te winnen
en dat je tegen elkaar kunt strijden. Het
meest spannende moment van de dag is
het wachten bij de start voor de sprint. Olivia heeft de gouden limieten behaald en
is daarover tevreden. Madelief Kwakkelaar
(B-pupil) heeft vooral veel plezier met haar
vriendinnen en vindt het geweldig dat ze
ook nog een plek behaalden in de kleine
finale.
Ouders
Hoe ziet zo’n dag eruit? Ariane Greep (moeder van
Jip Steman): “Tas inpakken met broodjes en
drinken, klapstoeltjes van zolder. Het
grote kleed uit de
kast, pet en zonnebrand op. Een
dagje naar het
strand? Welnee,
een dagje stedenwedstrijd met onze

zoon van 10! Rond 10.30 uur verzamelen
we op de locatie en hij gaat zijn nummer
ophalen bij Ron en Petra. Hij kijkt welke onderdelen op de lijst staan voor zijn groep
(chronoloog). Als hij aan de beurt is kijken
we en tussendoor is er tijd genoeg om
koffie te drinken en te kletsen met andere
ouders. De kinderen hebben het gevoel
dat ze met de hele club iets ‘presteren’ en
moedigen elkaar aan. Kortom, we vermaken ons de hele dag! Ouders en kinderen
samen: een echte aanrader.”
Margriet van der Heijden, moeder van de
Greven-pupillen vat de essentie van de
Stedenwedstrijden kernachtig samen: “De
stedenwedstrijd is leuk omdat er veel verschillende onderdelen zijn. Het competitie
element is belangrijk en het is een gezellig
sociaal samenzijn. Het is vooral genieten
van ons clubgevoel”
Petra van den Berg

Broodjes en drinken, klapstoeltjes, kleed, pet en zonnebrand
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communicatie

in
memoriam

Herinneringen aan
Henk Berndsen

Digitale nieuwsbrief:
nu voor àlle leden!

Met grote schrik en verdriet heeft Hanzesport kennis genomen van het

Naast de berichtgeving aan de lokale en regionale pers verzorgt de

overlijden van Henk Berndsen, erelid, oud-voorzitter en trainer(coördinator)

vereniging drie eigen informatiekanalen: de website, Hanzemare en de

Nordic Walking en Sportief Wandelen op 26 oktober jl. Henk is 63 jaar

digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief, belangrijk voor de interne

geworden. Oud-voorzitter Ton van Ingen Schenau was bereid zijn

communicatie bij Hanzesport, was er eerst alleen voor vrijwilligers en is

herinneringen aan de man die zoveel voor de vereniging heeft betekend

sinds kort ook voor alle leden. De redactie vroeg eindredacteur Henk Toet

met ons te delen.

daar iets meer over te vertellen.

Op 1 november hebben we afscheid genomen van onze sportvriend Henk Berndsen.
Ik heb Henk pas goed leren kennen in de periode dat ik zelf voorzitter was. Hij trad toe
tot het bestuur van onze vereniging omdat hij voor ‘zijn cluppie’, zoals hij het vaak zei,
wel wat wilde doen. Hij volgde Herman Heuver toen op als penningmeester en had een
duidelijke inbreng in het bestuur. Toen ik in 2001 aftrad was hij bereid het voorzitterschap
op zich te nemen. Dat heeft hij gedaan tot 2006. Tijdens zijn ambtsperiode heeft hij zich
vooral ingezet om de nieuwe kunststofaccommodatie en de kantine te realiseren. In de
bouwcommissie zagen wij elkaar weer regelmatig. Ik kan me nog herinneren dat hij toen
te kampen had met een aantal kwaadaardige gezwellen, waaraan hij een aantal malen
geopereerd werd. Dat speelde ook bij de opening van de nieuwe baan in september
2004. Ik weet nog dat het hem lichamelijk erg zwaar viel om bij die plechtigheid aanwezig
te zijn en het woord te voeren, maar hij was er wel, hoe beroerd hij zich ook voelde.
Nadat hij weer was opgeknapt droeg Henk het voorzitterschap over aan Ben Hofenk. Bij
zijn afscheid als voorzitter werd hij tot lid van verdienste benoemd. Daarna werd Henk
weer op andere terreinen actief voor de vereniging. Hij haalde zijn papieren voor trainer
Nordic Walking en Sportief Wandelen en begeleidde een aantal groepen op de baan en
in het bos. Ook bij de trimgroep Aad Steijlen, waarvan hij net als ik ook al heel lang lid
was, liep hij weer zijn rondjes mee, totdat de ziekte hem weer te pakken kreeg met het
fatale einde.

Wat voor informatie is er in de nieuwsbrief te vinden? Henk: “De inhoud van de
nieuwsbrief is vrij divers: het varieert van
nieuwtjes die gewoon leuk zijn om te lezen
tot onmisbare informatie voor leden. In de
nieuwsbrief staan oproepen uit de secties
en groepen, mededelingen van het bestuur en ander verenigingsnieuws - dat al-

Altijd voor zijn ‘cluppie’
Henk was een man die -recht voor zijn raap- voor zijn mening uitkwam en zich niet snel
gewonnen gaf. Soms kon hij behoorlijk pissig zijn, zoals hij het zelf uitdrukte, maar hij
bleef nooit lang kwaad. Dat lag niet in zijn aard. Met hem is een gemotiveerde en betrokken Hanzesporter heengegaan. We zullen Wil proberen op te vangen waar we kunnen.
Wij zullen Henk missen, maar zij nog veel meer. In onze herinnering zal hij voortleven als
een man die er voor zijn ‘cluppie’ altijd was.
Ton van Ingen Schenau
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les compact weergegeven. De nieuwsbrief
blikt kort vooruit en kijkt soms ook even
terug.”
Waarom een digitale nieuwsbrief? Henk:
“Niet iedereen houdt uit zichzelf de informatie van de website in de gaten. Het
voordeel van de nieuwsbrief is dat je zeker
weet dat iedereen op het juiste
moment wordt bereikt. Overigens is het sterke punt van de
website de nieuwsrubriek die
op elk moment kan worden bijgewerkt met een sterke rubricering van de onderwerpen. Dat
is handig als naslag. De website
is er ook voor belangstellenden
van buiten en heeft dus een wat
ander karakter. Het clubmagazine dat twee maal per jaar bij
alle leden wordt thuisbezorgd
heeft weer een andere functie:
Hanzemare is er vooral om de
mensen en activiteiten van Hanzesport uitgebreider te belichten
en de vereniging te presenteren
aan bijvoorbeeld onze sponsors
en zakelijke relaties. De digitale
nieuwsbrief werkt aanvullend en
versterkt de interne communicatie binnen de vereniging.”

Hoe vaak verschijnt de nieuwsbrief en hoe
wordt hij verzonden? Henk: “Het streven
is elke maand een nieuwsbrief uit te brengen; in de zomervakantie weer niet, dus 10
keer per jaar. Iedereen die zijn of haar emailadres heeft doorgegeven, krijgt maandelijks een e-mail met daarin de link naar
de nieuwsbrief. De nieuwsbrief is door zijn
vlotte opmaak en omvang van maximaal 4
pagina’s makkelijk door te nemen.”
Wat moeten leden doen die dit mailbericht nog niet ontvangen? Henk: “Meld je
aan door een lege mail zonder verder bericht te sturen naar kantoor@hanzesport.
nl en vermeld als onderwerp ‘Aanmelden
nieuwsbrief’. Je e-mailadres wordt dan
aan de lijst toegevoegd.”
Wat raadt je mensen aan die geen e-mailadres hebben? “Daar vooral geen zorgen
over te hebben. De nieuwsbrief is op je
beeldscherm wel kleuriger, maar er komt
ook steeds een afdruk van, die je vervolgens in het clubgebouw kunt vinden – en
mag meenemen. Zo kan elk lid toch de
nieuwsbrief ontvangen.”
Tenslotte, als iemand iets voor de nieuwsbrief heeft, wat kan hij of zij dan het beste
doen? Henk: “Nieuws uit jouw groep of
sectie is altijd welkom. Stuur je berichtje
- in welke vorm ook - naar nieuwsbrief@
hanzesport.nl (via het postvakje van de secretaris bij de bar is ook goed).”
Fred Volmer
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aqua
schoonmaakbedrijf
antonie berger

antonie berger
de nutteler 18
7231 nr Warnsveld
06-54 21 61 87
www.antonieberger.nl

de servicegerichte specialist in schoonmaakonderhoud
zorgt voor een heldere blik vanuit uw clubhuis op de atletiekbaan

vloeronderhoud - glasbewasssing - dakgoten schoonmaken - totaal onderhoud

GROOTSTE SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND

De Bri nk 8 6 Z utphen

Ton’s Snack &
Grillcorner
ED
IS GO
ED
T GO
BLIJF

Winkelcentrum dreiumme Warnsveld

uw snackbar in Warnsveld 0575-528811

H.W. Iordensweg 30
7391 KB Twello
Tel. 0571-271593
info@veldwijk.com
wwww.veldwijk.com
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Verzorgt ook voor u warme meeneem maaltijden
koude en warme buffets
specialist in: soft- schep- en verpakt ijs
* Al 15 jaar uw Snackbar *

