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7231 AH Warnsveld
Tel. 0575 - 523105
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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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• 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
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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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namens de
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Voor u ligt het jongste nummer van
Hanzemare, het clubmagazine van
Atletiek Vereniging Hanzesport.
Zoals u ziet hebben wij het blad een
flinke opfrisbeurt gegeven.
Dat geldt zowel de vormgeving als de
inhoud. Aan deze kleurrijke uitgave
hebben trainers, sporters, vrijwilligers,
bestuursleden, drukker/vormgever en
adverteerders belangrijke bijdragen
geleverd. We bedanken hen allen voor
de vruchtbare samenwerking en hopen
uiteraard op voortzetting daarvan.

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 8FFWFST

8FFWFST Elna

8FFWFST Net

8FFWFST Emaus

8FFWFST

Wat de toekomst betreft: deze vernieuwde Hanzemare is een proef. Mede
aan de hand van uw reacties zullen we
dit nummer evalueren. Samen met het
bestuur zullen we nagaan of het wat
kosten en menskracht betreft haalbaar
is een dergelijke uitgave tweemaal per
jaar te maken. Wij willen Hanzemare verder ontwikkelen tot een magazine voor
leden en externe relaties, waarin het
rijke scala aan activiteiten van AVH - èn
de mensen die daarbij zijn betrokken –
positief en evenwichtig in beeld worden
gebracht. Wie zich aangesproken voelt
daaraan mee te werken melde zich!
Veel leesplezier en een mooie, sportieve
zomerperiode.

studio $POUBDU

Fred Volmer
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Hanzesport, een
ondernemende vereniging
Respect, openheid en sportiviteit. Met deze uitgangspunten heeft
AV Hanzesport zich gedurende ruim 40 jaar ontwikkeld en vernieuwd.
Als ondernemende vereniging zoeken we voortdurend aansluiting bij
maatschappelijke ontwikkelingen.
Als vereniging willen we sport- en beweegmogelijkheden bieden voor een brede
groep mensen. Een verplicht lidmaatschap lijkt daar soms haaks op te staan en zelfs
te kunnen verhinderen dat mensen zich aan de vereniging willen binden. Vaak moet
men eerst het sociale karakter ontdekken van samen met sport bezig zijn en van de
activiteiten die je als sporters met elkaar onderneemt. Dan blijkt dat zo´n groep medesporters enthousiasme geeft, stimuleert en zelfs deel kan worden van het sociale
leven. Wanneer deze ‘horde’ is genomen, is het lidmaatschap niet langer een sta-inde-weg, maar eerder een vanzelfsprekendheid.
Maatschappelijke ontwikkelingen vormen voor ons als bestuur een belangrijk gegeven bij het bepalen van de koers. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met
het ROC Aventus. Enkele jaren geleden kreeg Hanzesport vanuit het ROC de vraag
of wij in het kader van een re-integratie programma voor jongeren een sportonderdeel wilden verzorgen. We hebben dit samen met een begeleider vanuit het ROC
opgepakt. Onze trainers ontwikkelden voor deze jongeren een serie van tien clinics.
Hanzesport had nog geen ervaring met re-integrerende jongeren en de daarmee samenhangende specifieke problemen. Daarom is in overleg met de groep voor maatwerk gekozen. Het was van beide kanten wennen: voor de jongeren die meestal nog
niet veel aan sport hadden gedaan en ook voor de trainers die ontdekten dat een
standaardprogramma niet ging werken.
Inmiddels hebben we vier series succesvol kunnen afronden. Na afloop van de
laatste serie, afgelopen najaar, is een zogenaamde maatwerkkalender uitgereikt.
Daarop staat voor iedere maand een sporter uit de groep afgebeeld. Een groot succes: opeens sta jij daar en krijg je waardering. Het ROC heeft Hanzesport opnieuw
gevraagd een groep jongeren sport te laten ervaren en daarmee een bijdrage te
leveren aan hun re-integratieprogramma. Wij zetten de samenwerking graag voort!

Ben Hofenk
voorzitter

Opeens sta je
daar en krijg je
waardering

Jeugd- en talentontwikkeling
Jeugd- en talentontwikkeling is een tweede speerpunt in het beleid. Atletiek is
enorm veelzijdig en in de jeugdtraining worden kinderen door gespecialiseerde
trainers via spel en plezier vertrouwd gemaakt met de verschillende onderdelen.
Met de ruim 170 jeugdleden bij Hanzesport gaat het heel goed. Zij hebben zelfs
een eigen bestuur dat enige maanden terug de WhoZnext-certificering voor goed
jeugdbestuur verworven heeft. De trainingen zijn maatwerk en op de verschillende
leeftijden afgestemd. Dat dit aanslaat, bewijst het toenemende beroep dat scholen
op de jeugdtrainers van Hanzesport doen om mee te werken aan atletieksportda-

Hanzemare
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Regiofunctie
voor talentenontwikkeling

gen. Daarbij is het doel om jongeren te stimuleren tot meer en beter bewegen. Ook
hiermee geven wij als sportvereniging invulling aan onze maatschappelijke functie.
De afgelopen jaren heeft Hanzesport zich er bij de gemeente Zutphen voor ingespannen om zogenaamde ‘combinatiefunctionarissen’ aangesteld te krijgen. Daarmee zouden we als sportvereniging de samenwerking met de scholen verder kunnen uitbreiden. Een beleid dat van overheidswege sterk wordt gepropageerd en
van veel kanten wordt ondersteund. Helaas heeft het gemeentebestuur nog geen
besluit over de aanstelling van dergelijke functionarissen genomen. Voor ons als
bestuur blijft dit thema daarom op de agenda staan.
Gemotiveerde en talentvolle jonge atleten worden kansen en faciliteiten geboden
om hun talent te ontwikkelen. Zo heeft Hanzesport in enkele jaren tijd een uiterst
succesvol Running Top Team (HRTT) opgebouwd. Een groep van circa 8 jongeren
die bijna fulltime persoonlijk worden begeleid door een topsportcoach en een trainer. Via intensieve en gerichte trainings-programma´s en begeleiding door paramedische professionals werken zij aan het behalen van lange termijn doelen. Een
ontwikkelingshorizon van vijf tot tien jaar voor 14/15 jarige atleten is hierbij het uitgangspunt. Op dezelfde wijze is een talententeam voor de sprintnummers en technische onderdelen in opbouw. Ook op de sprintdiscipline zijn inmiddels de eerste
aansprekende resultaten behaald. Met deze initiatieven wil Hanzesport een bijdrage
leveren aan het beleid van de Atletiek Unie om als Nederland opnieuw succesvol te
worden in de atletiekwereld. Het bestuur streeft er naar om in een regiofunctie voor
talentenontwikkeling te voorzien.
Werknemers en senioren
Trainingen overdag, clinics, bedrijfssport en het bereiken van de groeiende groep
senioren die bewegen steeds meer als lifestyle gaan aanmerken, vormen het derde
speerpunt in het beleid van het bestuur. Dit vergt het leggen en onderhouden van veel
contacten om samen te komen tot nieuwe initiatieven en programma´s. Zo wordt op
dit moment samen met zorggroep Sutfene, de hockeyvereniging en een voetbalvereniging gewerkt aan een plan om cliënten van Sutfene op maat beweegprogramma´s
aan te bieden. De programmamanager van Sutfene heeft daarvoor een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Gelderland. Met woonbedrijf Ieder1 zijn wij in
gesprek om te zien hoe wij samen sport in wijken kunnen stimuleren. Met Zutphense
werkgevers wordt besproken op welke wijze werknemers gebruik kunnen maken van
de faciliteiten en trainingsmogelijkheden op het Hanzesportcomplex. R&B (Running
& Breakfast) is één van de ideeën om werknemers, voordat zij hun werkdag beginnen,
eerst op het complex van Hanzesport te laten bewegen. Als sportvereniging kunnen
wij dit niet alleen realiseren, samenwerking met andere partijen is een voorwaarde.
Niet onvermeld mag blijven, dat de 625 leden van Hanzesport wekelijks, onder
leiding van deskundige trainers, werken aan het realiseren van hun persoonlijke
ambities. Zij vormen de stabiele basis van de vereniging. Onder hen vele honderden vrijwilligers voor het vele werk dat binnen een grote sportvereniging nu eenmaal
nodig is. Omdat wij de leden kwaliteit willen bieden is recent een kantoorfunctie in
het leven geroepen. Hanzesport is voortaan van maandag t/m woensdag gedurende
de middag ‘bemand’. Janet Groen heeft deze vrijwilligerstaak van harte opgepakt.
Zij wil graag aanspreekpunt zijn voor allerlei vragen over de activiteiten en mogelijkheden van Hanzesport en verzorgt diverse administratieve taken. Per mail is zij
bereikbaar via kantoor@hanzesport.nl. Wij hopen deze kantoorfunctie in de toekomst
te kunnen uitbreiden. Professionalisering is een voorwaarde voor verdere groei en een
open communicatie is daarbij een belangrijke voorwaarde. De website van de vereniging die dagelijks actueel wordt gehouden vormt het infoplein, ondersteund door een
maandelijkse digitale nieuwsbrief en deze eerste uitgave van een nieuwe opzet van de
Hanzemare. Complimenten aan de initiatiefnemers van dit mooie magazine!
Ben Hofenk
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MASTERS

Samen met Monica leer ik de groep 35 plussers de fijne kneepjes van de baanatletiek. Wij trainen alle werpnummers (speerwerpen, discuswerpen, kogelstoten, kogelslingeren en gewichtwerpen), verspringen en sprinten. Hoogspringen en hordelopen
doen we af en toe. Polsstokhoogspringen is niet echt ons ding. Zoveel verschillende
onderdelen betekent ook het aanleren van veel verschillende technieken. Dat is een
hele uitdaging, want de techniek is vaak lastig, maar daarom niet minder leuk. Een
(technisch) goed geworpen slingerkogel, maakt een hele avond modderen goed.

Masters,
baanatletiek
voor 35 plus
Wie zijn toch die mannen en
vrouwen die iedere dinsdagavond
enthousiast in de weer zijn met
discus of slingerkogel? Dat zijn de
Masters van Hanzesport. Wekelijks
trainen zij onder leiding van Han
van Dijk en Monica Kindervater.

Hoe ziet een dergelijke training er uit? We beginnen altijd met een warming-up:
inlopen, rekken en strekken. Meestal doen we twee onderdelen op een avond. Diegenen die beginnen met sprinten of verspringen doen nog een loopscholing, de
anderen laden de aanhanger vol met (slinger)kogels e.d. en gaan naar de ring of
trainen op het veld een specifiek onderdeel. We werpen/stoten niet allemaal met
het zelfde gewicht. De heren hebben zwaardere materialen dan de dames. Daarnaast is het gewicht van de kogel, discus of speer ook afhankelijk van de leeftijd. Zo
stoten vrouwen 35-50 jaar met een kogel van 4 kilo. Vanaf 50 jaar mag je met een 3
kilo stoten. In de winter trainen we gewoon door, al is het -9 ºC en vriezen de kogels
bijna aan je handen vast. Goede kleding is dan wel noodzakelijk. Alleen als de regen
met bakken uit de lucht valt en als de ring bevroren is, zijn we in het krachthok te
vinden. Maar eigenlijk zijn we het liefst op te baan actief.
Al dat trainen doen we niet voor niets. We doen mee aan wedstrijden, zoals de
landelijke Mastercompetitie. Samen met een aantal Masters uit de loopgroepen vormen we dames- en herenteams. Bij een wedstrijd doet elke deelnemer één of twee
onderdelen. Het zijn gezellige dagen, waar we een zo goed mogelijke teamprestatie
willen neerzetten, en - als het even kan - de landelijke finale willen halen. In 2008
resulteerden de inspanningen van de dames in een derde plek in deze finale.
Naast de competitiewedstrijden zijn er ook individuele wedstrijden, zoals de Werpvijfkamp en het NK en EK voor Masters. Op verschillende nationale en/of internationale wedstrijden weten Mariët Voskamp, Monica en ik regelmatig medailles in de
wacht te slepen. In 2008 deden zowel Monica als ik mee aan het EK in het Sloveense
Ljubljana. We vielen net buiten de prijzen, maar het was een hele ervaring. Ieder
najaar organiseren we een Werpvijfkamp bij ons op de baan. Masteratleten van verschillende verenigingen meten dan hun krachten met elkaar. Het gaat er soms fanatiek aan toe. Na een dag hard werken in de kou storten we ons op de verdiende
soep met broodjes in de kantine en verheugen ons weer op een nieuw seizoen.
Tenslotte zijn wij natuurlijk ook te vinden bij onze eigen clubkampioenschappen.
In de toekomst willen we graag onze techniek verbeteren en natuurlijk onze PR’s op
de verschillende onderdelen aanscherpen. Dit jaar zijn Monica en ik naar een aantal
clinics geweest op het gebied van werpen en stoten. Deze (nieuwe) technieken en
trainingsmethoden passen we dan weer toe bij de trainingen. Zo hopen we steeds
een stap verder te komen. We zijn een kleine, maar enthousiaste trainingsgroep.
Kom gerust eens kijken!

Han van Dijk

Hanzemare
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Een lopend vuurtje
Net na de klok van vijven word ik wakker. De wekker heeft zich nog niet
laten horen en ik mag nog even blijven liggen. Toch kan ik de slaap op deze
vijfde mei niet meer vatten. Opnieuw mag ik vandaag een loop van mijn
droomlijstje tegemoet zien, namelijk het brengen van het bevrijdingsvuur
van Wageningen naar onze mooie Hanzestad Zutphen, uiteraard samen
met een delegatie van onze vereniging Hanzesport.

Na een kop koffie in het verenigingsgebouw gaat de autorit naar Wageningen en
we praten onderweg over de paniek op de avond ervoor, tijdens de dodenherdenking op de Dam. Al snel gaat het gesprek over de verhouding tussen de burgerlijke
vrijheid en de mogelijkheden om in te grijpen door de overheid. Een thema dat
prima past bij Bevrijdingsdag, omdat het op deze dag bij uitstek gaat om vrijheid,
democratie, burgerrechten en een vredige en veilige samenleving. Het is heerlijk
om van mening te kunnen verschillen en samen te lopen met in gedachten dezelfde
vreugde over onze vrijheid. In een vrije samenleving mogen we gelukkig onze eigen
mening hebben en uiten.
Rond een uur of acht staan we voor hotel De Wereld, het hotel waar de capitulatie
van de bezetter werd ondertekend. Op een gereed staande tribune neemt een drie
sterren militair – als ik het goed heb gezien een kolonel – in zijn eentje het defilé
af van de teams die mondjesmaat aan komen lopen en na het maken van foto’s en
het ontsteken van de toorts hun weg naar hun plaats van herkomst vervolgen. Een
groot vuur, waar we ons nog even aan kunnen warmen op deze ochtend (waarop
het ijs nog van de voorruit gekrabd dient te worden) is de nacht ervoor ontstoken en
symboliseert het startpunt voor de diverse loopgroepen.
We zijn een bevoorrechte groep, omdat de route ons van de ene naar de andere
mooie plek voert. Een heerlijke ervaring is bijvoorbeeld een traject van acht kilometer door nationaal Park Veluwezoom, waar geen auto’s mee mogen. Hier lopen
we bijna met het volledige team, waar de andere stukken twee aan twee worden
afgelegd over een afstand van ongeveer vier kilometer.
Bijzondere ervaring
Vlak voor Zutphen houden we halt en maken we ons klaar om via de oude IJsselbrug
de stad in te nemen. Voor het eerst loop ik op deze brug op het gedeelte waar
normaliter de auto’s rijden: een bijzondere ervaring. Na een lunch aan de rivier die
de stad zo’n rijk verleden heeft bezorgd en zo vele handelsbetrekkingen heeft doen
krijgen, maken we ons klaar om - onder begeleiding van locale stadswachten - het
bevrijdingsvuur op de markt aan de burgemeester te overhandigen.
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Met voorop enkele jeugdleden die deze
dag hebben georganiseerd, met in hun
hand de toorts, en daarachter de net
toegevoegde kinderen van de vereniging met de vlag van de vereniging en
de vlag van de stad, en daarachter de
volwassenen, vormt de stoet een vertegenwoordiging van drie generaties die
waarde hechten aan het feest van de
bevrijding.
Op de markt klinkt de muziek van het
bevrijdingsfeest. Langzaamaan wordt
het geluid overstemd door het applaus
uit het publiek. In de verte staat de burgemeester met in zijn nabijheid enkele
Canadese veteranen. Mijn ogen vertroebelen en ik zie het even niet meer
zo scherp. De burgemeester neemt de
toorts in ontvangst, spreekt zijn dankwoord uit en ontsteekt het bevrijdingsvuur.

Topatleten en
talenten
Wanneer ben je topatleet en wanneer talent?
En wanneer ben je geen van beide? De trainers
stimuleren onze atleten om het beste uit zichzelf te halen.
De atleten die tijd en zin hebben om fanatiek en een aantal keren per week
te trainen, kunnen als ze ook over talent beschikken en als ze bereid zijn om
aan wedstrijden mee te doen, in ons Top&Talententeam komen.
Belangrijk is en blijft dat de atleet, topper of niet, plezier houdt in het sporten.
En als je de atleten bezig ziet, dan merk je dat plezier en optimaal presteren
goed samen gaan. Sterker nog, als een atleet geen plezier meer in het trainen heeft, zal dit zichtbaar zijn in de wedstrijdprestatie. Voor elke discipline,
of dit nu een sprint of een werponderdeel is, geldt dat er veel getraind moet
worden. Tenslotte moet het hele lichaam in conditie zijn en dat bereik je alleen
door specifiek te trainen. Een sprinter bijvoorbeeld doet ook veel aan krachttraining en een werper doet ook looptraining. Voor de teambuilding naast de
trainingen wordt deelgenomen aan de competitiewedstrijden.
Het doel van de trainingen is natuurlijk presteren op (inter)nationale wedstrijden. Om de doelen te bereiken is er een jaarprogramma en krijgt elke atleet
van het Top&Talententeam persoonlijk begeleiding in de vorm van trainingsschema’s en adviezen. De fysieke belasting is dan ook groot en gelukkig is er
voor de atleten één keer per week gelegenheid zich te laten masseren door
atleet en Hanzesporter Ellen Houweling.
De topsporters die Hanzesport al heeft zijn Paul Robers (sprintnummers), Maarten Groen (VB atletiek verspringen en sprint), Youri Oolbekkink (400 en 800
meter) en Anna Voskamp. Paul is recent Nederlands Kampioen geworden van
de studenten op zowel de 100 als de 200 meter.
Remco Struik, Erik Ballegooijen en Anoek Friskes zijn talenten die hard bezig
zijn op hun eigen disciplines.

Na vijfenzestig jaar bevrijding ervaar ik
aan den lijve de waarde van vrijheid.
Miljoenen mensen zijn ervoor gesneuveld. Lang is er voor gestreden. Het kan
zomaar worden afgenomen. Iets om bij
stil te staan. Iets om voor in beweging
te komen. Dat geven we graag door:
Van generatie op generatie en als een
lopend vuurtje.

Onze hoofdtrainer Ennie van
Benthem (alle technische
onderdelen) en Martin
Oolbekkink (sprinten en
mila t/m 800 meter) spannen
zich enorm in voor de
atleten. Zij worden
geassisteerd door Derk Bril,
Jolanda Jonker en Richard
van Gelder.
Wat ook wel eens gezegd mag
worden: de samenwerking en
communicatie tussen de trainers en
atleten is uitstekend.
Ennie Nijhuis

Albèr Giezen
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COLUMN
Wezens uit de ruimte die op aarde komen om onderzoek te doen naar onze
soort en onze voortplanting. Nu zie ik
mijzelf als goedgelovig mens, maar dat
heeft zijn grenzen. Hoe het u vergaat
weet ik niet, maar ik heb er nog nooit
één gezien en dat wil ik graag zo houden. Misschien heb ik er ook wel nooit
één gezien omdat ik geen interessant
studieobject ben. We mogen niets uitsluiten.
Gelukkig prijs ik mij ook vanwege het
feit dat ik nog nooit een groep atletiek
hooligans heb ontmoet. Zogenaamde
‘die hard’- supporters die menen hun wil
te moeten opleggen aan de sporter van
de eigen vereniging of haatdragend zijn
tegenover sporters en supporters van
een andere club.

Aliens
Er zijn mensen die menen ze gezien
te hebben. Sommigen beweren door
hen te zijn ontvoerd. Voornamelijk
mensen in Noord-Amerika hebben
er hele verhalen over en gaan
er massaal voor in groeps- of

Op onze vereniging merk ik zelfs dat supporters van rivaliserende voetbalclubs
prima in staat zijn om gezellig samen de
atletieksport te beleven. Natuurlijk is er
hoon en spot over en weer en wordt er
genoten wanneer de tegenpartij verliest
en word ik, als Ajax-fan – omdat ik nu
eenmaal opgroeide in de tijd van Johan
Cruijff – uitgedaagd om de Rotterdam
marathon in Ajax-shirt te lopen. Maar we
wachten elkaar na afloop van de Hanzeloop niet op om een robbertje te gaan
vechten. We dagen de leden van Daventria, Argos, A.V. Veluwe of Gelre niet
uit voor een treffen op leven en dood in
het Vordense bos. Nee, atletiekverenigingen gaan anders met elkaar om.

individuele therapie: Aliens.
Burgemeester Aboutaleb laat zich na
de Rotterdam marathon ontvallen dat
‘het zo ook kan’ en is trots op zijn evenement. Lopen is iets anders dan achter
een bal aan rennen. Op Bevrijdingsdag
lopen leden van vele verenigingen vanuit Wageningen naar hun woonplaats
om de vrijheid te vieren. Tijdens de
Roparun lopen honderden mensen voor
het goede doel en tijdens de NK-indoor
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in Apeldoorn assisteren leden van verschillende verenigingen gebroederlijk
de vereniging van buurgemeente Apeldoorn, om zo een geslaagd evenement
van de grond te krijgen.
Komt deze rust doordat we allemaal
individualisten zijn, zoals sommigen beweren? Interesseren we ons niet in de
vraag wat anderen van ons vinden en of
we het in hun ogen en in eigen ogen wel
goed doen? Zijn we teveel breedtesport
geworden, zoals ook wel eens wordt
beweerd en missen we het ultieme fanatisme om beter dan de anderen te
willen zijn? Wie dit gelooft moet maar
eens bij het topteam of bij de talentvolle
jeugd gaan kijken of bij één van de vele
groepen die bezig zijn om sterker, sneller, beter te worden of lekker op peil te
blijven.
Hardloopatleten zijn mensen die anders
in elkaar steken. Ze zijn wel fanatiek,
maar niet ten koste van alles. De stress
wordt er uitgelopen; endorfine – een
hormoon in de hersenen dat een gelukzalig gevoel geeft – wordt aangemaakt
en elke conculega wordt aangemoedigd
om grenzen te verleggen, uiteraard op
verantwoorde wijze.
Bij het hardlopen zie je geen smerige
tackels en geen bewuste trap op de
achillespezen. De blessures die ontstaan worden meestal door de sporter
zelf aangericht, zonder dat deze er een
gele of rode kaart voor krijgt. Langs de
baan of het parcours ontstaan geen grote knokpartijen.
Vergeleken met de voetbalsupporter lijkt
de atletiekliefhebber soms niet van deze
wereld te zijn. Wie daarover wil praten
of in therapie wil wens ik veel succes. De
anderen trouwens ook.

Albèr

Als om half zeven het startschot klinkt, valt
er een last van me af. Het is begonnen!

Two Oceans
Zaterdagochtend 11 april 2009,
het is 04.00 uur en de wekker gaat
af. Na bijna anderhalf jaar training
is het dan eindelijk zo ver:
Vandaag lopen we “the most
beautiful marathon in the world”,
the Two Oceans.

En alsof dat nog niet voldoende is,
betekent dat in dit geval een loop van
56 kilometer in plaats van de historische
afstand van 42,195 kilometer.
Wat ontstond als een vaag idee doordat
Fabienne met Zuid-Afrikanen werkte,
was uitgegroeid tot een echt plan, inclusief sponsordoel. Door bedrijven te
benaderen, door medewerking van de
Kennedy school en door sponsoring
van familie, vrienden en lopers hebben
we een bedrag van €4.000,00 ingezameld. Dit geld is bestemd voor “Run4Schools”, een Nederlandse organisatie
die buitenschoolse opvang verzorgt om
te voorkomen dat kinderen in de criminaliteit belanden. Run4Schools bevindt
zich in het meest criminele en dus onveilige township van Kaapstad, Mitchell’s
Plain. Na de loop brengen we nog een
bezoek aan het township. Het bezoek
maakt een onuitwisbare indruk en we
zijn blij dat we door de sponsoring ons
persoonlijke doel een extra dimensie
hebben gegeven.

Waar trainen voor een marathon, vanaf
het halve marathon niveau, ongeveer
vier maanden in beslag neemt, kost een
ultraloop wat meer tijd (in ieder geval
bij ons). We hebben er alles aan gedaan
om beslagen ten ijs te komen: In totaal
hebben we als training vier marathons
gelopen, te weten Luxemburg, Berlijn,
Spijkenisse en Apeldoorn. Daarna hebben we nog drie keer ca. 44 km gelopen
en natuurlijk de nodige duurlopen en
fartleks. Op het laatst liepen we ongeveer 100 km per week. Omdat de route
van de Two Oceans zeker niet vlak is waren we ook regelmatig op de Posbank
en in Lochem te vinden.
Binnen zeven uur
In de week voorafgaand aan de loop
hebben we ook nog een training gehad
met een lokale loper, georganiseerd
door Run4Schools. Dat was niet echt
bemoedigend. Heuvels, warmte en een
trainer met een loop als een lokale hinde. Maar met alle training en sponsoren
die ons volgden moest er natuurlijk wel
gelopen worden. Uitlopen was het doel
en dat alles binnen 7 uur, anders mag je
niet finishen en krijg je geen medaille.

Met het ochtendgloren stijg je iets en
vervolgens daal je af naar Fish Hoek Bay
aan de Indische Oceaan. Schitterend
zoals je de zon ziet opkomen met de
bergen op de achtergrond. Dan steek je
het schiereiland bij Kaapstad over richting de Atlantische Oceaan. Je hebt er
dan 28 km. opzitten, op de helft! Op
naar Chapmanspeak Drive. Kan het nog
mooier? Uitzicht op de oceaan, rotsen
aan de andere kant en een weg die zich
slingerend omhoog werkt naar Chapmans Peak. Daarna daal je weer helemaal af naar zeeniveau en zit je in Hout
Bay. Dan heb je het marathon punt gehad en begin je aan de beklimming van
Constantia Neck. Kilometers klimmen en
dalen, twee maal een klim van ca. 7 km,
het gaat je niet in de koude kleren zitten, maar de route met de schitterende
vergezichten, de enthousiaste bands en
perfecte verzorging maken veel goed.
Finish
Ontspannen blijven lopen, dat is het
doel. Fabienne maakt onderweg zelfs
foto’s om het mooie landschap vast te
leggen en als bewijs: ‘Daar ben ik geweest!’ Als de laatste klim er op zit,
wacht de finish: het stadion van The University of CapeTown. Het was het waard.
Coen bereikt de finish na 5:33:53 en Fabienne na 6:15:11.
Fabienne heeft geen ambitie meer voor
een andere ultraloop, maar Coen is
doorgegaan. Ook zamelt hij nog steeds
geld in voor Run4Schools. Zijn verrichtingen zijn te vinden op http://mijnkmsponsoren.blogspot.com/.
Coen Boxtart en Fabienne Tousain

Terug naar de dag van the Two Oceans:
Vroeg opstaan, goed ontbijten en zorgen dat we op tijd bij de start staan. We
worden opgehaald door Zuid-Afrikaanse vrienden die we in Berlijn hebben
ontmoet en die de halve marathon lopen. Zij kennen goede parkeerplaatsen
en loodsen ons mooi naar de start. De
momenten voor de start zijn zenuwslopend, wachtend in het donker met allemaal drentelende lopers om ons heen.
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Mooie resultaten AVH sporters

Wedstrijden Hanzesport

Meedoen?

Tijdens de Nederlandse werpkampioenschappen Masters in Eindhoven op 29 en
30 mei werd Han van Dijk (M55) tweede
bij het gewichtswerpen. Monica Kindervater (V40) haalde maar liefst twee gouden medailles. Bij het kogelslingeren en
bij het gewichtswerpen. Mariët Voskamp
(V45) wist bij het gewichtswerpen brons
te veroveren.
Tijdens de Special Olympics Nederland op 5 en 6 juni in Limburg behaalde
Maarten Groen bij het verspringen een
bronzen medaille.
Het NK Masters in Oosterhout op 12 en
13 juni leverde drie medailles op. Mariët
Voskamp werd Nederlands kampioen
speerwerpen bij de vrouwen. Kersverse
master Ronald Kleine Koerkamp behaalde goud op de 800 meter. Han van Dijk
behaalde zilver bij het kogelstoten.
Verder werden de afgelopen periode
de nodige clubrecords gebroken en
persoonlijke records verbeterd. Op de
website vindt u alle resultaten. Sporters,
gefeliciteerd!

Hanzesport organiseert jaarlijks de Hanzeloop (september), de Grote Veldloop
(november), de Speculaaspoppenloop
(december) en de Achtkastelen Minimarathon (maart). Meer informatie op
de website!

Hanzesport heeft heel wat te bieden aan
wedstrijdatleten en recreatieve sporters,
van jong tot oud, van sportief tot fanatiek. De vereniging beschikt over een
fraaie accommodatie met een moderne
baan voor trainingen en wedstrijden,
voorzien van alle faciliteiten voor technische nummers. Er staat een enthousiast
team deskundige trainers voor je klaar.
Je hebt de keuze uit diverse trainingsgroepen voor verschillende leeftijden en
groepen. Je kunt vier keer gratis meetrainen om te kijken of de atletieksport
of een loopgroep iets is voor jou. Kom
gerust eens langs!

Team BaanWedstrijden
De Stedenwedstrijden voor pupillen en
junioren worden in september afgesloten met een finalewedstrijd. Alle atleten
worden collectief aangemeld. Vooraf
krijgen de atleten een mail van het wedstrijdsecretariaat met het verzoek te reageren als ze niet meedoen. Dit afmelden
is cruciaal, want het is onprofessioneel
wanneer atleten niet verschijnen terwijl
ze wel zijn aangemeld. Verder betaalt de
club per atleet een bedrag voor deelname, ook als je niet verschijnt. Dus ouders
wilt u hier serieus naar kijken!
Het TBW (Team BaanWedstrijden)
organiseert op 2 oktober weer de clubkampioenschappen. Dit team treft alle
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Nieuwe bestuursleden gezocht
Het bestuur van Hanzesport zoekt enthousiaste medebestuurders. Op de
website kunt u lezen welke functies vacant zijn. Hebt u interesse? Dan kunt u
contact opnemen met Henk Toet (0575571997, henk.toet@hetnet.nl) of Ben
Hofenk (06-21243400, hmsim@wxs.nl).
Samen voor een sterke vereniging!

Kijk voor meer nieuws op
www.hanzesport.nl

voorbereidingen voor de wedstrijd en
wordt op en rond de dag zelf ondersteund door vrijwilligers. Wilt u ook
een keer helpen, dan bent u van harte
welkom!
Dit jaar willen wij deze dag een andere
invulling geven om meer mensen te motiveren mee te doen. Wanneer u originele, bruikbare, sportieve of praktische

maand
sept

okt
dec

dag
4
11
11 alt
11
12
18
18 alt
2
30
4

tips heeft dan horen wij dat graag. Het
doel is om een dag te organiseren waarbij elk onderdeel van Hanzesport zich
welkom voelt.
Anneke van Jaarsveld
Anneke.vanjaarsveld@chello.nl
Overzicht van wedstrijden
die dit najaar zijn gepland.

wedstrijd

door

in

hanzeloop
stedenwedstrijd pupillen grote finale
stedenwedstrijd pupillen kleine finale
competitie junioren CD EVENTUEEL
masters competitie EVENTUEEL
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HARDLOPEN

Recreatief hardlopen
bij AV Hanzesport
Zo’n 10 jaar geleden zijn we bij onze vereniging begonnen met het
uitbreiden van het recreatief hardlopen.

Tot dan toe hadden we eigenlijk alleen maar de trimgroep o.l.v. Jan Rood
als recreatieve loopgroep binnen onze
vereniging. Op initiatief van de toenmalige voorzitter werd er bedacht hoe we
voor uitbreiding van het ledental van
AV Hanzesport konden zorgen. We zijn
daarna gestart met beginnersgroepen
die in hun eigen tijd met een groep gingen hardlopen/joggen. Wim Veldhuis
is toen op zaterdagochtenden gestart
met zo’n groep die al snel enthousiaste
reacties bij velen in en rondom Zutphen
opleverde. Daarna zijn we gestart met
recreatieve beginnersgroepen die begonnen in september en januari en dan
respectievelijk bij de Hanzeloop en de
Kastelenloop in Vorden hun eindfase in
de vorm van 10 km trimlopen hadden.
De trainingen werden zeer zorgvuldig
opgebouwd met als uitgangspunt dat
een ieder, onafhankelijk van zijn of haar
loop-ervaring mee moet kunnen doen
met deze trainingen, zeker ook in zijn
eigen tempo en het daarbij behorende
uithoudingsvermogen (conditie). Juist
de kracht van een gezamenlijk doel
–trainen naar iets toe- geeft stimulans
om dat doel te bereiken.
Op initiatief van NIKE werd er een programma van zes trainingen gelanceerd
waarna de deelnemers (/ -sters) 3 km
konden hardlopen. Bij AV Hanzesport
werd besloten daaraan mee te doen. Zo
kwamen ook de ‘Start to Run’ trainingen
er nog bij.
Met veel publiciteit werden beide recreatieve trainingsdoelen aangeprijsd.

Ik herinner me nog dat de eerste voorjaarstraining Start To Run in maart 2005
op een dik pak sneeuw op onze sintelbaan begon, wat tot veel telefonische
vragen leidde: ‘Gaat het door?’ Les één
bij de beginnersgroepen was het motto:
‘Het gaat altijd door’. In de maandag
editie van het Zutphens Dagblad werd
daaropvolgend op een halve pagina
deze training en de meningen van de
deelnemers beschreven. Na de Start
to Run trainingen werd er vaak doorgegaan om de deelnemers toch verder te
kunnen laten hardlopen. Vaak werden
deze deelnemers bij de beginnersgroepen ingeschoven om zich zodoende ook
verder op de 10 km te kunnen voorbereiden.

Les 1:
‘Het gaat
altijd door’

Mede door het enthousiasme van de
trainers en hun assistenten kwam er in
Zutphen een ware hype op gang: ‘Recreatief hardlopen kun je het beste doen bij
de Atletiekvereniging Hanzesport.’ Door
de uitbreiding van het trainerscorps van
AV Hanzesport was het mogelijk om aan
de vraag naar veel trainingen te voldoen.
Doordat er een variatie was (en is) in de
trainingsvormen en qua ondergrond
(baan, weg en zachte grond) was het
noodzakelijk dat de beginnende deelnemers na vier weken lid werden van AV
Hanzesport. De deelnemers waren daardoor ook als we buiten de atletiekbaan
gingen trainen via de atletiekunie verzekerd. Mede hierdoor groeide onze vereniging vrij snel. Ook de jeugdafdeling
had er baat bij. Doordat de trainende
vaders en moeders merkten dat er naast
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het recreatief hardlopen ook voor de
jeugd bij AV Hanzesport veel sportieve
mogelijkheden waren, werden hun kinderen veelal ook lid. Verder bleef bijna
de helft van het aantal deelnemers dat
met de trainingen het hele traject tot de
10 kilometer vol maakte ook daarna lid
van onze vereniging.

Clinics Jongeren

Uit al deze recreatieve trainingen zijn
groepen ontstaan die nog steeds actief
zijn binnen AV Hanzesport. Ook hebben de trainers onderling besloten om
meer mogelijkheden per trainingsavond
te realiseren waardoor er heel veel recreatieve lopers (/-sters) actief kunnen
deelnemen aan die trainingen. Op de
website www.hanzesport.nl zijn alle trainingen inclusief de aanvangstijden aangegeven. De laatste jaren hebben we op
maandag, woensdag en zaterdag daarbij twee trainingsgroepen op het zelfde
aanvangstijdstip met het uitgangspunt
dat de snelle lopers bij de ene groep en
de minder snelle lopers bij de andere
groep mee kunnen trainen. Daarnaast
zijn er op dinsdag en donderdag ook
recreatieve loopgroepen bij AV Hanzesport actief.

clinics verzorgden was het september 2009 de beurt aan Brigit Rouwhorst

Al voor de vijfde keer worden er bijzondere clinics gegeven door
Hanzesport. Nadat eerder Hillie Lenselink en Charles van Oosterhout deze

en Fabienne Tousain en ook de serie die april dit jaar gestart is wordt
door dit duo gegeven.

Anton Kruiderink
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De clinics zijn van het ROC en worden
gesubsidieerd door de gemeente Zutphen. Jongeren die, door wat voor
oorzaak dan ook, hun school niet hebben afgemaakt en geen baan hebben
worden door het ROC begeleid in hun
zoektocht. De school zoekt stageplekken, geeft begeleiding naar een passende opleiding en dit wordt gecombineerd met begeleidingsgesprekken,
tien trainingen bij Hanzesport en tien
kookworkshops. De laatste twee zijn bedoeld om regelmaat en discipline in hun
leven te geven.

Ook gaan we een paar keer speerwerpen of kogelstoten, dat is leuk als afwisseling en vaak zie je dat jongeren die bij
het ene minder goed presteren op andere onderdelen juist erg goed zijn. Zo
kunnen ze allemaal ergens trots op zijn.

Brigit en ik zijn erg enthousiast. Het is
steeds afwachten hoeveel jongeren
meedoen en of het lukt om ze gemotiveerd te krijgen. Het zijn verplichte
uren, dat is duidelijk anders dan een
trainingsgroep van Hanzesport. Om het
leuker te maken gaan we soms van de
baan af. Lekker de Gorselse heide over
of bij Huize de Voorst. Ze komen op plekken waar ze nog nooit geweest zijn.

Wij zien zeker talenten bij deze jongeren,
op sportief gebied en daarbuiten. We
zijn er van overtuigd dat we ze niet tot
fanatieke Hanzesporters kunnen maken
maar als we een beetje kunnen bijdragen aan het zelfvertrouwen en aan het
bereiken van een goede toekomst voor
deze jongeren dan is dat de inspanning
absoluut waard.
Fabienne Tousain

Iedere training komen ze binnen en zeggen ze dat ze geen zin hebben, maar
als we begonnen zijn zie je ze fanatieker
worden. In het begin en aan het einde is
er een kilometertest of Coopertest. Je
ziet dan dat ze toch gaan proberen te
verbeteren.

HRTT

Hanzesport Running Topteam
vlaggenschip AVH
De redactie heeft Herman IJzerman gevraagd een inkijkje te geven in het
reilen en zeilen van het HRTT.

“Atleten met talent, motivatie en discipline kansen en faciliteiten bieden om
hun talenten en ambities te ontdekken,
ontwikkelen en gebruiken”.
Dat is de missie die mede wordt ondersteund door de vereniging. Zowel de
financiële ondersteuning als de verdere
facilitering maken het mogelijk om op
hoog niveau te acteren.
Het Team bestaat op dit moment uit een
tiental atleten: acht jongens en twee
meisjes. De leeftijden lopen uiteen van
15 tot 35 jaar. De gemeenschappelijke

noemer is talent, motivatie en discipline.
Het Team huisvest een aantal Nederlands Kampioenen en deelnemers aan
internationale wedstrijden.
Begeleidingsstaf
De begeleidingsstaf wordt gevormd
door twee gespecialiseerde trainers,
een inspanningsfysioloog, fysio-/ manueel therapeut en sportmasseur / Bowenbehandelaar. Tussen de beide trainers is
er dagelijks contact over alles wat de atleten aangaat. De inspanningsfysioloog
fungeert vooral als klankbord bij inspan-

ningsfysiologische zaken, en verzorgt
inspanningstesten. Bij fysieke klachten
kan er direct een beroep worden gedaan op de fysio-/manueel therapeut.
De sportmasseur neemt wekelijks de
preventieve verzorging van de atleten
voor z’n rekening.
Werkwijze
De atleten trainen driemaal per week
onder begeleiding van de trainers en
daarnaast werken ze zelfstandig een
aantal loop-, circuit- en rompstabiliteittrainingen af. Wekelijks ontvangen ze
een individueel schema en sturen ze een
logboek in.
Tweemaal per jaar worden individuele
evaluatie- en planningsgesprekken gehouden. Ook worden een aantal keren
per jaar binnenlandse trainingsstages
belegd. Om ook het zo belangrijke contact met ouders te onderhouden houden
we jaarlijks een zogenaamde Teamdag,
waar het nuttige met het aangename
wordt verenigd.
Een belangrijk uitgangspunt in de begeleiding van de atleten is de lange
termijnplanning die wordt opgesteld.
De weg naar de top is lang en vol onvoorziene gebeurtenissen. Wij streven
ernaar de atleten hiervan bewust te maken en ze voor te houden te genieten
van de trainingen, wedstrijden e.d. op
de weg daar naar toe! Het bedrijven van
topsport moet (uiteindelijk) een “way of
life” worden.
Persoonlijke doelen 2010
Zonder anderen tekort te doen, wordt
hier een aantal ambitieuze, maar ook
reëele doelen voor het komende wedstrijdseizoen genoemd. Hiermee wordt
het duidelijk op welk niveau het Team
acteert.
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HRTT
Bram Rouwen doet een serieuze poging
zich te kwalificeren voor de 1500 meter
op het EK in Barcelona komende zomer.
Het EK Masters is het doel voor Ronald
Kleine Koerkamp en wel op zijn geliefde 800 meter. Freek Lier en Marlies
Huigen werken naar een podiumplaats
toe op het komende NK Baan bij de
B-junioren, waar een moordende concurrentie heerst. Koen Vossers zet alles
op alles om zich te kwalificeren voor het
NK baan op de 5000 meter. En Vincent
Maalderink heeft zich ten doel gesteld
om bij de jongens A een podiumplaats
te bemachtigen op het NK 10 km op
de weg.

Bespiegelingen aan de
voet van De Holterberg
De eerste twee weken van april vertoefden zeven atleten van het HRTT
in het plaatsje Espelo, gelegen aan de voet van De Holterberg.
Deze trainingsstage maakte onderdeel uit van de jaarplanning van
de atleten, waarin voor ieder individueel de doelen voor het komend
wedstrijdseizoen zijn vastgelegd.

De overige Teamleden hebben ieder
hun persoonlijke doelen, waar verbetering van de p.r.’s vooralsnog centraal
staat.

Slot
Met deze bijdrage aan de Hanzemare
is geprobeerd de bekendheid van het
HRTT onder alle leden te vergroten.
De resultaten die de atleten inmiddels
op nationaal niveau hebben bereikt,
stralen beslist ook af op de vereniging
als geheel.
Rest nog om hier een woord van dank
uit te spreken aan alle leden die via
de contributie mede bijdragen aan de
professionele sportbeoefening van het
HRTT!

Dagelijks stond een drietal trainingen op het programma, waarvan sommige groepsgewijs en andere in subgroepen of individueel werden gedaan. In grote lijnen was
de dagindeling als volgt: 8.30 uur een rustige duurloop van 30-45 minuten, dan wel
fietsen op de rollenbank; 9.30 uur ontbijt; 12.00 uur kerntraining; 13.30 uur lunch;
17.00 uur circuit/rompstabiliteitstraining; 18.00 uur avondeten. De tussenliggende
tijd stond geheel in het teken van rust en herstel. Ieder vulde dit op z’n eigen wijze
in. Daarnaast werden aan de hand van een “strak” corveeschema de huishoudelijke
taken verricht. Eén dag was vrij geroosterd: de tweede zondag, die ieder naar eigen
inzicht kon invullen. Tekenend voor de instelling was dat allen ook op die vrije dag
nog een training afwerkten!
Het voert te ver om uitgebreid bij de vele trainingen stil te staan. Wel wil ik de lezer
deelgenoot maken van enkele gedachten die mij zijn bijgebleven van deze tweeweekse periode.
Opnieuw bekroop mij een dankbaar gevoel om met zo’n groep van jonge, uiterst
gedreven en gedisciplineerde sporters te werken. Verschillende keren hebben we ze
onder zware omstandigheden zichzelf weer zien overtreffen en daarmee persoonlijke grenzen zien verleggen!
Ook de saamhorigheid en het respect voor elkaar zijn tekenend voor het Team.
Naast alle serieuze trainingen was er ook volop lol en plezier en dat straalden ze ook
uit. Zo was een “gevreesd” onderdeel de heuveltraining op de Motieweg; een weg
met een stijgingspercentage van 10%. Het duurde maar even of de naam van de
weg werd omgedoopt tot Emotieweg. Dit werd ook nog zichtbaar gemaakt door op
het straatnaambordje een “E” voor de naam te plakken!
We zijn ervan overtuigd dat deze stage z’n vruchten zal afwerpen in de komende
wedstrijden. We houden u op de hoogte!

Herman IJzerman
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NORDIC
WALKERS

Twee maal
per jaar gebeurt het
Twee maal per jaar gaan de sportief wandelaars en nordic walkers samen
op stap. Niet voor een training maar puur voor de gezelligheid.

Op oudejaarsdag sluiten wij aan bij de
oliebollenloop. Wegens onze grote opkomst wordt er voor de wandelgroepen
zelfs een apart klassement opgemaakt.
Voor ons hoeft dat natuurlijk niet, want
we komen – als gezegd - voor de gezelligheid. De prijsjes slaan we echter niet
af (bedankt SportInn), evenmin als de –
dit keer - door Bakker Nijkamp gesponsorde oliebollen.
Eind 2010 kan de organisatie opnieuw
op een stevige opkomst van wandelaars
rekenen, want elk jaar weten Wim Veldhuis en de zijnen er weer een verrassende draai aan te geven..
Het andere gezamenlijke evenement
is de jaarlijkse “grote wandeling”. Ook
hier laten we alle trainingschema’s los
en lopen gezamenlijk en relaxed telkens
weer verrassend mooie routes.
Na eerdere jaren de Loenermark, de
Berkelroute, de Holterberg, de Paasheuvel en de Emmapyramide bedwongen
te hebben was op 17 april jl. opnieuw
de Holterberg aan de beurt, zij het nu
linksom. En geloof het of niet, voor de
vierde achtereenvolgende keer hadden
we prachtig weer. Daardoor konden we
de regenvoorzieningen thuis laten, die
we anders nodig zouden hebben bij ons
koffierondje, picknick (jazeker picknick:
wij lunchen niet) en nazit.
Met 30 deelnemers (ongeveer de helft
van alle wandelsporters van Hanzesport)
vertrokken we volgens het carpoolplan
van trainer Henk G. naar de dagcamping
in Holten. Trainer Ton zorgde zoals altijd
voor het vervoer van alle tuinmeubilair
en de veldkeuken.

In alle drukte en gesleep merkten we
niet, dat Cobie en Wil B. zich min of meer
verslapen hadden. Het kwam uiteindelijk allemaal op zijn pootjes terecht. En
dat was maar goed ook, want Wil had
de inkopen voor de picknick gedaan.
Zo gaan sociaal gedrag en eigenbelang
toch maar weer mooi hand in hand.
De trainers Thea en Ton waren jarig (of
geweest) en trakteerden daarom bij koffie en zopie op koek. Trainer Jan zette
beide feestvarkens namens de groep in
het zonnetje en bood ze een fles wijn
aan om die zelf thuis op te drinken (ik zet
het er maar even bij).
Na de koffie gingen we op pad voor de
eerste 11 kilometer met mogelijkheid
van routeverkorting. Na de picknick nog
eens 4,5 kilometer, ook met mogelijke
routeverkorting.
De ochtendwandeling werd door alle
wandelaars prima verstouwd, maar de
middageditie had toch wel wat te lijden
onder het “gewicht” van de picknick.
Twee prachtige routes trouwens, uitgezet door Jan en Ton.
Cateraars Dik en Hans hadden tijdens
de ochtendwandeling de veldkeuken en
tafels klaargezet. Twintig minuten voor
het eind van de ochtendwandeling kregen zij telefonisch “opdracht” om een
start te maken met het bakken van de
traditionele eieren met spek. Daardoor
konden we bij aankomst direct aanvallen, zoals enkelen dat noemden. Ook
alle andere etenswaren en dranken
waren door Dik en Hans in buffetvorm
opgesteld, zodat iedereen zijn keus kon

maken: er bleef dan ook weinig over, zoals de bedoeling was.
Zelfs de boswachter kwam een graantje
meepikken.
Omdat Thea en Ton trakteerden en Wil
weer scherp had ingekocht kon van de
toch al bescheiden inleg aan alle deelnemers een muntje worden teruggegeven. Dat muntje is door trainer Henk
B “geluksmuntje” gedoopt vanwege
de alweer zeer geslaagde editie en de
hoop op herhaling daarvan volgend jaar.
Envelop met muntje thuis open maken!
En oh ja, de hulp van Frits hebben we
niet gemist, zijn gezelligheid wel. Volgend jaar graag met de drie musketiers:
Dik, Frits en Hans.
Wandelfreak
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Technische baanatletiek
Met 19 (assistent)trainers helpen wij de atleten die de
technische onderdelen doen om verder te komen.

Net als bij de meeste sporten kent de atletiekunie leeftijdscategorieën.
Van jong tot oud: pupillen, junioren, senioren en masters. Atletiek is eigenlijk een individuele teamsport. Elke atleet traint over het algemeen om zijn
eigen prestatie te verbeteren, maar daarnaast leven de atleten met elkaar
mee en voelen zich bij een wedstrijd toch als team met elkaar verbonden.
Daarom vinden wij het belangrijk dat elke atleet wedstrijden doet. Wedstrijden
en sport horen bij elkaar. Een wedstrijd maakt de sport compleet. Een wedstrijd
is voor elke atleet, of die nu 6 jaar is of 60 een waardevolle en leerzame ervaring.
Niet in het minst omdat dit voor de atleet de bevestiging is van de individuele prestatie. Zo kun je zien waar je voor traint.
We beperken ons tot de pupillen en de junioren. Ons streven is om per 10 atleten
één (assistent)trainer te hebben om de atleet zoveel mogelijk individuele aandacht
te geven. De pupillen trainen twee keer per week, de (wat oudere) junioren kunnen
wel vijf keer in de week trainen als ze dat willen.
Het belangrijkste is en blijft bij elke leeftijd: de atleet moet plezier in het sporten
hebben! De atleet moet graag willen trainen. De trainer is er voor de atleet. Ons
streven is daarom de trainingen leuk te maken. Maar let op: wij vragen ook veel
van de atleet, er moet gepresteerd worden. Iedere atleet wordt op zijn/haar eigen
niveau uitgedaagd.
De pupillen en de D-junioren trainen bijna elk atletiekonderdeel. Bij de C-junioren
houden we al wat meer rekening met de specifieke wensen en de B- en A-junioren
kunnen in principe die onderdelen trainen die ze het liefst doen.
Veel accent ligt er natuurlijk op het lopen, want lopen is
bij veel atletiekonderdelen belangrijk. Zonder snelheid
spring je bijvoorbeeld minder ver en minder hoog.
En ook bij speerwerpen is een vorm van looptechniek belangrijk. Daarnaast wordt de algehele coördinatie getraind. Hoe beter een
atleet zijn eigen lichaam onder controle kan
houden, hoe minder moeilijk een onderdeel wordt.
Een voorbeeld: het heeft geen zin om
alleen maar ver te springen. Allerlei oefenvormen moeten er voor zorgen dat
een atleet verder komt. Rompstabiliteit
zorgt voor de juiste houding bij het lopen
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en springen. Sprongoefeningen zorgen voor kracht in de
benen en een juiste explosiviteit. Loopoefeningen zorgen voor snelheid, de juiste looptechniek en een grote
kans dat elke 15 passen dezelfde afstand geven. Krachttraining zorgt voor specifieke en algemene kracht. En
dan de mentale training nog: de voorbereidingen die
de atleet moet treffen et cetera. Bij pupillen gaat dit allemaal ongemerkt en spelenderwijs, junioren worden hier
vaker ook op gewezen.

En zo heeft elk atletiekonderdeel zijn
eigen specifieke en (eigen)aardigheden.
Hoe gevarieerd is atletiek.
In het zomerseizoen zijn er voor de pupillen de stedenwedstrijden.
Leuke en gezellige wedstrijden waar naast de individuele ook de
teamprestatie geldt. Junioren kennen naast de stedenwedstrijden
ook de competitiewedstrijden. Bij deze laatste wedstrijden gaat het
echt om de teamprestatie. Op de onderdelen probeer je dan ook de beste atleten in te zetten.
De oudere junioren zoeken daarnaast ook nog – in overleg met de trainer – andere
wedstrijden uit.
Het winterseizoen, dat bij ons ingaat na de herfstvakantie en duurt tot en met de
laatste zaterdag voor 15 maart, is altijd bijzonder. De pupillen trainen dan in de
Hanzehal en op zaterdag afwisselend op de baan en bij Huis ’t Velde. Dit laatste
omdat we in de wintermaanden veel werken aan de algemene conditie. De crosswedstrijden zijn de ultieme test hiervoor. De junioren blijven op de baan, hoewel we
voor het komend seizoen toch graag één keer per week binnen willen trainen, alleen
moet dit nog lukken qua kosten en accommodatie. Ook voor de junioren zijn er de
crosswedstrijden. De trainingen daarvoor zijn op zaterdag. Soms worden er lange
tochten door Zutphen en omstreken gemaakt door de junioren.
Op individuele basis doen sommige atleten nog aan indoorwedstrijden mee.
Op de website staat veel algemene informatie. Op de weblog (www.hanzesportjunior.web-log.nl) staan actuele berichten, bijvoorbeeld over de vertrektijd van de
baan bij een wedstrijd, of over de komende (cross)training: kledingadvies, plaats van
vertrek. Overlappingen worden zoveel mogelijk vermeden.
Vrijwilligers zijn er nooit genoeg. Hier valt te denken aan trainers (en weet: iedereen
kan opgeleid worden als trainer), maar ook aan jury, hulp bij wedstrijden, pr-mensen,
ondersteuning enzovoort. Maar ook aan ouders die naar de wedstrijden rijden en
hun kind daar aanmoedigen. Bijna noodzakelijk voor de atleet, maar ook leuk voor
de trainers, de juryleden, de atleten en de andere ouders. Zonder elkaar kunnen
we niet.
Sinds een maand hebben we, voor minder dan de kostprijs, naast de officiële clubkleding ook een eigen ‘kledinglijn’ die voor en na een wedstrijdonderdeel zorgt dat
de atleet warm blijft en ons als club herkenbaar maakt. Met dank aan Sport-Inn.
Verder blijven we aan het sparen voor materiaal. Daarnaast zijn er nog wat grotere,
lees duurdere wensen, zoals bijvoorbeeld verbetering van de krachtruimte. Plannen
te over, ook om onze club nog meer op de atletiekkaart te zetten. Stap voor stap
komen we – mede dankzij de inzet van velen – steeds meer in de goede richting. En
dat komt ook omdat atletiek gezond is en nog heel gezellig ook. Bij atletiek doe je
alleen dingen samen in een perfecte sfeer.
Richard van Gelder
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LOPERSLEED

Shin splints is een verouderde naam.
Tegenwoordig wordt dit vaker T.S.S.
genoemd: Tibiaal Stress Syndroom.
De naam tibia is de Latijnse naam voor
scheenbeen. Ook komt de naam tibia
voor in de naam van twee spieren die
daar in de buurt lopen: de tibialis anterior, een spier die langs de voorzijde van
het onderbeen loopt en de tibialis posterior, die langs de achterzijde loopt. In
de meeste gevallen gaat het bij T.S.S.
om een irritatie van de achterste scheenbeenspier.

Shin splints
Shin splints is een verzamelnaam
Preventie
voor pijnklachten aan het

onderbeen. Het is een blessure die
bij lopers regelmatig voorkomt.

Om je een idee te geven: de belasting
op het scheenbeen tijdens het hardlopen is 9 x je lichaamsgewicht per stap.
De achterste scheenbeenspier zit aan
het scheenbeen en het kuitbeen vast.
Eén van zijn functies is het stabiliseren
van de voet bij de landing. Hij zorgt er
onder andere voor, dat de klap met de
hak op de grond tijdens het neerkomen
niet te groot is en dat de voet niet naar
binnen doorzakt (overpronatie).
De landing is dus het meest belastende
moment.

vlot uitbouwen) en doorlopen met beginnende klachten leiden tot T.S.S.
Lopersleed
Hoe herken je deze blessure en wat doe
je er mee? Er zijn drie fasen te herkennen.
In de eerste fase, de beginfase, beginnen de klachten vaak met een licht gevoel van vermoeidheid of spierpijn in
de kuit. Na enige rust gaan de klachten
meestal vanzelf weer over. De verleiding
is dan groot om gewoon door te trainen.
In de tweede fase, geeft rust al weinig
tot geen afname van de klachten meer.
De pijnklachten zijn blijvend en worden
erger in intensiteit. Er ontstaan drukpijnlijke plaatsen aan de binnenzijde op, en
naast, het scheenbeen. Over het algemeen ontstaan de klachten eerst aan de
onderzijde en breiden ze zich uit naar
boven. Ook zijn er vaak kleine “korreltjes/rijstekorreltjes” op het bot voelbaar.
Dit is een gevolg van de irritatiereactie
van het beenvlies. In de derde fase heb
je in het dagelijks leven veel hinder en
heb je continu last.

Soms zelfs zodanig dat lopen een
langere tijd niet of alleen met pijn
mogelijk is. Fysiotherapeut Inge
Sipkens vertelt u er meer over.
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Preventie
Hoe kun je voorkomen dat je deze blessure oploopt? Allereerst is je schoeisel
van belang. Hoe harder de ondergrond,
hoe groter de schok is die je moet opvangen. Koop hardloopschoenen die
passen bij de ondergrond waar je het
meest op loopt. Ook als je voet overproneert heb je een grotere kans om deze
klachten te krijgen. Dit kan worden opgelost door schoenen met een antipronatieblok of eventueel een inlegzool in
je hardloopschoen. Een beenlengteverschil leidt tot een asymmetrisch looppatroon en kan ook klachten geven.
Daarnaast kunnen ook fouten in de trainingsopbouw (te snel willen opbouwen,
te weinig aandacht voor warming up en
cooling down, het aantal trainingen te

In de eerste fase moet je zelf goed onderzoeken wat de mogelijke oorzaak
van je klacht is. Eventueel kun je advies
vragen bij de sportfysiotherapeut. In de
tweede en derde fase is het zeker aan
te raden om daar heen te gaan. De behandeling zal dan onder andere bestaan
uit advies, massage/mobilisatie en oefentherapie.
Wel is het zo dat je, als je eenmaal een
flinke T.S.S. hebt gehad, een grotere
kans hebt om het terug te krijgen. Blijf
dan goed opletten en besteed aandacht aan een extra goede warming up
en cooling down!

Inge Sipkens

WWW

HANZESPORT.NL
Naast de berichtgeving aan de lokale en regionale pers verzorgt de
vereniging drie eigen informatiekanalen: de website, de elektronische
nieuwsbrief en Hanzemare, het clubmagazine dat nu in vernieuwde vorm
voor u ligt. De website levert 24 uur per dag actuele informatie. De redactie
vroeg webmaster Rene Scholten naar zijn ervaringen.

bezoeker bekijkt dus gemiddeld 3,7 pagina. Hieronder vallen niet de links die
naar documenten verwijzen op de server, zoals PDF-bestanden en dergelijke.
Dit aantal is ten opzichte van 2008 gelijk
gebleven. Ik ga er van uit dat de navigatie op de site vrij gemakkelijk is en dat
men met een paar klikken kan vinden
wat men zoekt.”
En heb je al cijfers voor dit jaar? René:
“Tot en met 27 mei 2010 bezochten al
29.304 mensen de website van Hanzesport. Deze mensen bekeken in totaal
111.038 pagina`s. Vergeleken met dezelfde periode in 2009 is dit een stijging
van ruim 1000 bezoekers en 4000 bekeken pagina’s. Een duidelijk bewijs dat de
website leeft: binnen en buiten de vereniging. Dit is voornamelijk te danken
aan de input vanuit de leden.”

Alle actuele zaken
Rene: “De website van Hanzesport is,
voor zowel leden als niet-leden, in korte
tijd een belangrijk communicatiemiddel geworden. Je moet de site zien als
een info-plein, waar je terecht kunt voor
alle actuele zaken die de vereniging
betreffen. Je moet dan denken aan allerlei praktische gegevens, zoals adressen en telefoonnummers, een overzicht
van wedstrijd- en recreatieve groepen,
tijden en locaties van de trainingen, een
agenda van komende wedstrijden en
loopevenementen, hoe je je kunt aanmelden en nog veel meer. Daarnaast
bevat de site het laatste nieuws uit de
vereniging en schenken we veel aandacht aan de prestaties van onze sporters. De huidige site bestaat nu zo`n drie

jaar en is maximaal klantvriendelijk. De
informatie wordt meerdere keren per
week bijgewerkt. Van wedstrijden, zoals
de Hanzeloop en de Acht-kastelenloop,
worden de uitslagen en foto`s nog dezelfde dag gepubliceerd.”
Hoe vaak wordt de site bezocht? Rene:
“Ten opzichte van 2008 is er een spectaculaire stijging te zien van het aantal
bezoekers. In 2008 bezochten 53.019
mensen de website van Hanzesport. In
2009 waren dat er 65.331, een stijging
van 12.312 bezoekers. Vooral rond de
de Hanzeloop en de Acht-kastelenloop
werden beduidend meer bezoekers geregistreerd. De bezoekers bekeken in
2009 maar liefst 241.124 pagina’s. Elke

Tenslotte, heb je er nog plannen voor
komende periode? Rene: “Dit jaar staat,
onder andere, op het programma meerdere groepen de mogelijkheid te geven
om eigen nieuwsberichten te plaatsen.
Het Running Top Team en de Masters
kunnen dit al een tijdje en dit is succesvol gebleken. Wel zijn regels gesteld
aan het plaatsen van nieuwsberichten.
Verder zullen we een aantal weblogs
die door enthousiaste leden worden
gemaakt, op de site van Hanzesport
gaan plaatsen. Een goed voorbeeld is
de weblog van de jeugdsectie. Voor de
beheerder van de weblogs zal er niets
veranderen, alleen zal de weblog voortaan direct te zien zijn in het hoofdframe
van de site.”
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IN
MEMORIAM

Herinneringen aan
Henk Haket
Op de website heeft u kennis kunnen nemen van het overlijden op
15 februari jl. van onze erevoorzitter Henk Haket. In dit artikel blikken wij
terug op de periode, waarin Henk – op uiterst inspirerende wijze de vereniging heeft geleid.

Samen met echtgenote Wil was Henk een regelmatige bezoeker van de sauna aan
de Deventerweg, gerund door oud-marathonkampioen en Olympiër Aad Steylen en
diens vrouw Johanna. Tijdens één van deze bezoeken vroeg Johanna aan Henk of hij
voorzitter van A.V. Hanzesport wilde worden. Johanna was zelf trainster van de toen
één jaar oude vereniging.
Henk nam de uitdaging aan, ondanks het feit dat hij totaal onbekend was met de
atletiek. Het gemeentebestuur van Zutphen had er vanaf dat moment een regelmatige bezoeker bij en moet welhaast gestoord zijn geworden van de ontelbare keren
dat Henk zich - al dan niet aangekondigd - op het stadhuis liet zien. Reden van
deze bezoeken was de vurige wens om een volwaardige atletiekaccommodatie te
realiseren. De vereniging had vanaf de oprichting de beschikking over een grasveld
met beperkte voorzieningen voor technische nummers en enkele zeer gebrekkige
kleedruimtes. Midden jaren ‘70 was de kogel door de kerk en in 1979 was de officiële opening van de sintelbaan op sportpark Noordveen een feit. Het in ruwbouw
opgeleverde clubhuis werd door een eigen bouwteam afgebouwd.

Sportminded en aimabel
Ondanks zijn aanvankelijk geringe kennis van de atletieksport was Henk uiterst
sportminded. Hij wist al snel de weg binnen de atletiekwereld te vinden. Ook trok hij
regelmatig zelf de hardloopschoenen aan met als hoogtepunt het volbrengen van
een supermarathon over 50 kilometer in Duitsland. Henk volgde de ontwikkelingen
goed en toen begin jaren ‘70 het joggen/trimmen vanuit de VS kwam overwaaien,
nam hij het initiatief tot het oprichten van de trimgroep bij Hanzesport. Bijkomende
reden was, dat uit deze wat oudere leden “gemakkelijk“ kader zou kunnen worden
geworven. Deze gedachte bleek later goud waard, want menig trimmer heeft zich
daarna ingezet in commissies en bestuur.
Henk was een zeer aimabel man met interesse voor iedereen. Zijn streven was de
vereniging structuur te geven en tevens samenhorigheid te kweken. Daarvoor leenden zich onder andere de trainingsweekenden, die door Henk in het leven werden
geroepen. Mooie herinneringen zijn er aan bezoeken aan de Jutberg in Dieren en
aan Erve Harkink in Lochem.
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Realisatie sintelbaan
Tijdens de periode waarin Henk voorzitter van Hanzesport was groeide de vereniging
uit van een pioniersclubje van ongeveer 30 leden tot een volwassen vereniging van
bijna 200 leden. De realisatie van de sintelbaan beschouwde hij als zijn belangrijkste
taak. Toen deze in 1979 in gebruik was genomen, ging hij op zoek naar een nieuwe
voorzitter. Ruim een jaar later was deze gevonden. Bij zijn afscheid werd Henk, voor
zijn belangrijke bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de vereniging, door de
ledenvergadering unaniem tot erevoorzitter benoemd. Daarna heeft hij zich nog
jaren ingezet als secretaris van de wedstrijdcommissie.
Bij zijn afscheid als voorzitter schonk Henk aan de vereniging een beker. Deze beker
wordt nog elk jaar uitgereikt aan een lid dat zich in het afgelopen jaar bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Met deze Henk Haket-beker blijft
zijn naam voorgoed binnen Hanzesport bewaard.
Tijdens de viering van ons 40-jarig bestaan in 2009 was Henk ook aanwezig. Hij
kreeg het eerste exemplaar van de jubileumuitgave overhandigd. Met veel plezier
hebben wij toen samen nog oude herinneringen opgehaald en videobanden uit de
jaren ‘70-‘80 bekeken.
Er zullen niet veel leden meer zijn die persoonlijke herinneringen aan Henk Haket
hebben. Maar zij, die dat wel hebben, zullen zich Henk herinneren als een uiterst
vriendelijke man, die gedreven op weg was om het goede voor Hanzesport te bereiken. Dat is hem erg goed gelukt. We zijn hem daar veel dank voor verschuldigd.

Hans Brinkman en Jan Rood

Foto 1: Henk geeft de voorzittershamer over aan Ap Lammers.
Foto 2: Henk ontvangt exemplaar jubileumuitgave 40 jaar Hanzesport uit handen
van oudvoorzitter Hans Brinkman.
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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

D e Br i nk 86 Z u tphen

Ton’s Snack &
Grillcorner
GROOTSTE SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND

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 *

