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ATLETIEK DOOR VEILIGHEIDSBRIL

GEVRAAGD: IDEEËN DIE GELD OPBRENGEN

PUPILLEN PAKKEN PODIUM

Foto: Internationale deelname aan werpvijfkamp AV Hanzesport.
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2 Hanzemare

 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           09.00 - 17.30 uur
zaterdag            10.00 - 17.00 uur

Nieuwstad 55 Zutphen Tel. 0575-515212

!! Tot ziens !!

• nieuwbouw • verbouw • onderhoud • restauratie •

Weg naar Voorst 184, 7205 CW Zutphen

T: 0575-513866    F: 0575-541870
I:  www.christiaans.nl   E: info@christiaans.nl

bouwbedrijf

GROOTSTE SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND

H.W. Iordensweg 30
7391 KB Twello
Tel. 0571-271593
info@veldwijk.com
wwww.veldwijk.com
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INFO HANZESPORT
Hanzesport heeft veel 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 en alle faciliteiten 
voor technische nummers. Er staat een enthousiast team deskundige trainers klaar. Kom gerust eens kijken 
of meetrainen!

Deventerachterpad 1, 7203 AW Zutphen, Telefoon: (0575) 51 49 09

Op ma., woe. en do. van 13 tot 16 uur is er iemand aanwezig op het kantoor van Hanzesport in het clubhuis. 

Kijk voor nieuws, wedstrijden, trainingen, lidmaatschap enz. op www.hanzesport.nl

12

Hanzemare is een magazine voor leden en externe relaties van Atletiekvereniging Hanzesport en verschijnt 
tweemaal per jaar. Deze editie heeft een oplaag van 550 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. 

Redactie:
Jeanet Aartsen (tekstredacteur), Rob van Campen (fotoredacteur), Henk Groen (coördinator) en Fred Volmer 
(eindredacteur a.i.)

Aan dit nummer werkten verder mee:
Petra van den Berg, Linda Claassen, Han van Dijk, Albèr Giezen, Janet Groen, Ton van Ingen Schenau, 
Anneke van Jaarsveld, Jan Jansen, Paul Robers, Jan Rood, Inge Sipkens, Marguerite Tuijn, 
Herman IJzerman

Vormgeving en druk: Weevers Grafi media

Advertentieacquisitie: Jan van den Belt en Arjan Grobben

Redactieadres: Uw reacties, bijdragen en tips graag per mail naar: 
clubblad@hanzesport.nl
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4 Hanzemare

namens de
REDACTIE

Wij schrijven over bijzondere thema’s, zo-
als ditmaal over veiligheid bij het sporten. 
Maar vooral halen we de mensen van Han-
zesport voor het voetlicht: sporters, jong 
en oud, recreatief en wedstrijdgericht, 
trainers, vrijwilligers, bestuurders en spon-
sors. Allemaal leveren zij bijzondere pres-
taties. Samen maken zij de vereniging. Dat 
willen we laten zien. Daar zijn we trots op. 

Als redactie werken we nauw samen met 
de andere media van Hanzesport: de digi-
tale nieuwsbrief en de website. De nieuws-
brief is sinds kort in deskundige handen 
van Harriët Blom en Gert Aartsen. Zij zor-
gen er voor dat u eenmaal per zes weken 

www.weevers.nl

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

veelzijdig

Wij zijn Weevers, het bedrijf dat alle disciplines van de grafi media verbindt. Uw 

wens vertalen wij van idee naar concreet product. Daarvoor hebben we een 

kleurrijke schakering aan specialismen in huis: van ontwerp & concept tot after-

press. We werken daarin creatief en inventief, maar ook nauwkeurig en effi ciënt. 

Zodat u erop kunt vertrouwen dat het goed komt. Onze krachten hebben wij 

gebundeld tot één full-service bdrijf. Al onze specialismen staan stuk voor 

stuk garant voor kwaliteit. De verbinding is onze kracht. 

nieuws, oproepen, aankondigingen en 
berichten van het bestuur in uw mailbox 
krijgt. 

De website speelt als ‘info-plein’ een cen-
trale rol. De site richt zich niet alleen op de 
leden, maar ook op belangstellenden van 
buiten Hanzesport. De site bevat informa-
tie over trainingsgroepen, wedstrijden, 
prestaties van onze sporters en nog veel 
meer. De webredactie kampt met perso-
neelstekort. René Scholten staat zijn man-
netje, maar om de site dagelijks te kunnen 
verversen zijn meer mensen nodig. 

Bent u goed in het schrijven en bewerken 
van teksten? Vindt u het leuk om inter-
views te maken? Beschikt u over organi-
satietalent? Neem dan contact op (WF.
Volmer@inter.nl.net of telefoon 0575–
516999). Nieuwsbrief, website en clubma-
gazine hebben behoefte aan vrijwilligers 
die periodiek een bijdrage willen leveren 
of zich willen aansluiten bij één van de 
deelredacties. 

Veel leesplezier en voor straks mooie 
feestdagen.

Fred Volmer

PS. De planning voor het volgende num-
mer is 15 juni 2012. Hebt u suggesties 
voor een artikel? Neem dan met ons con-
tact op (clubblad@hanzesport.nl). Graag 
vóór 1 maart a.s. Voor de rubriek Kort 
Nieuws kunt u zich ook daarna nog melden.

U hebt weer een nieuwe Hanzemare in handen. Twee keer per jaar doen wij 

verslag van de evenementen die door Hanzesport worden georganiseerd 

en schenken aandacht aan de groepen binnen onze vereniging.

4 Hanzemare
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namens het
BESTUUR

Jan Jansen: rekening houden met 
stevige kostenverhoging

Wat zijn de laatste berichten?
Jan: “De aangekondigde bezuinigingen 
gaan helaas door. Maandag 7 november jl. 
is de begroting van de gemeente Zutphen 
met een zeer ruime meerderheid aange-
nomen. Dat betekent voor de veldspor-
ten, dat vanaf 2013 in enkele jaren tijd de 
kosten voor de accommodatie sterk zullen 
stijgen. De veldsportverenigingen zijn ge-

Wij nodigen
iedereen uit 

om met ideeën 
te komen

Sportend Zutphen staat op scherp. Dit voorjaar maakten Burgemeester en 

Wethouders bekend, dat de gemeentelijke uitgaven de komende jaren fl ink 

omlaag moeten. Op veel terreinen zal daarom worden bezuinigd. 

De sportsector zal niet worden gespaard, zo is wel duidelijk. We staan dus 

als vereniging voor een serieuze opgave. De redactie van Hanzemare was 

benieuwd naar de stand van zaken en de plannen van het bestuur. Fred 

Volmer stelde de vragen en voorzitter Jan Jansen gaf de antwoorden.

zamenlijk aan tafel gegaan en bespreken 
de plannen en de uitvoering. Dit overleg 
groeit uit tot een vast overleg veldsporten. 
Wij zijn allemaal van mening, dat de ver-
hoging van de huur vanuit de gemeente 
erg groot is. Er is enige compensatie te 
zoeken in het fonds dat sporten voor de 
jeugd wil stimuleren. De verenigingen wil-
len dit fonds niet, zij vinden dat zij vanuit 

de gedachte ‘Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst’ genoeg doen om de jeugd 
aan het sporten te krijgen. De wethouder 
houdt er echter vooralsnog aan vast. Mis-
schien is er een compromis te vinden, dat 
is onderdeel van de besprekingen. Mocht 
het doorgaan zoals het nu ligt, dan moe-
ten we rekening houden met een stevige 
verhoging van de kosten met enkele tien-
duizenden euro’s per jaar”.

Het bestuur heeft de begroting voor 2011 
zonder al te veel kleerscheuren rond kun-
nen krijgen. Wat zijn de verwachtingen 
voor 2012 en volgende jaren? 
Jan: “Het bestuur heeft de jaarvergade-
ring als constructief ervaren, maar het was 
naar ons gevoel wel een intensieve avond! 
Het is niet niks als je met elkaar over ver-
hoging van contributie en daarnaast ver-
laging van vergoedingen praat, dat raakt 
letterlijk iedereen! Voor 2012 hebben we 
een adempauze om de besprekingen met 
de gemeente goed te kunnen voeren. Wij 

>>
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6 Hanzemare

hopen natuurlijk op het beste, maar moe-
ten wel realistisch zijn. Bezuinigingen vin-
den overal plaats en wij moeten rekening 
houden met een fl inke verhoging. Omge-
rekend kan het misschien wel om € 40,- tot 
€ 50,- per jaar per lid gaan, op basis van 
onze huidige ledenaantallen”.

Hoe kunnen wij ons als vereniging 
hierop voorbereiden?  Welke plannen 
heeft het bestuur om tot een gezonde 
fi nanciële exploitatie te komen?
Jan: “Gelukkig hebben we nog even 
tijd. Er is veel goede input geweest voor 
de visie van Hanzesport. Daar ligt het 
aanknopingspunt. Bezuinigen doe je niet 
lukraak, maar vanuit een idee waar je 
naar toe wilt. De visie biedt ons handvat-
ten om straks de juiste keuzes te maken. 
Maar dat zal niet alles op lossen. Ieder 
idee om de inkomsten te verhogen is van 
harte welkom! We moeten zeer kritisch 
blijven op ons uitgavenpatroon en bezien 
wat we wel en niet gaan doen. Nieuwe of 
vernieuwde activiteiten die geld ople-
veren zijn dan aan de orde. Dat is één 
van de redenen om de Hanzeloop te 
verplaatsen van de traditionele Dreiumme 
naar de binnenstad van Zutphen en van 
de zaterdag vroeg in september naar 
een koopzondag in mei. Dat trekt meer 
lopers en geeft meer mogelijkheden voor 
sponsoring. En sponsoring is sowieso een 
terrein dat we verder willen ‘ontginnen’. 

Ook denken we er aan om meer clinics 
geven. Enerzijds aan basisscholen, maar 
hopelijk ook meer aan bedrijven. Zelfs 
wintertrainingen aan bijvoorbeeld voet-
balclubs zouden een mogelijkheid kunnen 
zijn. Vanzelfsprekend is het ledental van 
grote invloed. Misschien is groei naar een 
grotere vereniging wel een deel van de 
oplossing. Dit zijn enkele ideeën, maar 
misschien komen er meer uit de vereni-
ging”.

Wat gaat het kader (trainers, coördinato-
ren) en wat gaan de leden hiervan straks 
in de praktijk merken? 
Jan: “Het is nog niet duidelijk wat we als 
vereniging - en dus ook als kader en leden 
- gaan merken van de bezuinigingen. De 
basis is een gezond ledenbestand. Als we 
het aantal leden kunnen laten toenemen, 
is dat een goede manier om de kosten per 
lid minder te laten stijgen. In dat geval 
moet ook het kader groeien. Wat in ieder 
geval aan het kader gevraagd wordt, is om 
mee te denken en als we een activiteit or-
ganiseren er voor te zorgen dat het dan 
geld oplevert”.

Hoe kijkt het bestuur terug op de leden-
bijeenkomst van 7 oktober jl.? 
Jan: “Op die bijeenkomst hebben we 
een begin gemaakt met een nieuw be-
leidsplan. We zijn daar begonnen met het 
formuleren van een nieuwe visie. Die visie 

<<

werken we uit en van daaruit gaan we een 
beleidsplan opstellen, of misschien ge-
woon het huidige plan actualiseren als dat 
voldoende is. De bijeenkomst was vrucht-
baar en er is door iedere aanwezige een 
goede inbreng geleverd. Er is een stevige 
basis gelegd. We hebben de indruk dat er 
een visie komt die dicht bij het hart van 
de club staat. We zijn erg blij met de ge-
toonde betrokkenheid en inzet om mee te 
denken”.

Hoe gaat het bestuur daarover met kader 
en leden communiceren? 
Jan: ”Over visie en beleidsstukken zullen 
we direct met betrokkenen en geïnteres-
seerden overleggen. Bij visievorming kan 
en mag iedereen betrokken zijn. Bij meer 
specialistische zaken, als technisch beleid, 
ligt dat minder voor de hand. Daar over-
leg je met betrokkenen en deze kunnen 
op basis van een algemeen beleidsplan 
zelf ook hun beleid aanpassen, actualise-
ren of opstellen, afhankelijk van wat er al 
ligt. Als het plan klaar is dan komt het in de 
nieuwsbrief aan de orde. Om geld binnen 
te krijgen, liefst structureel, nodigen we ie-
dereen uit om na te denken en met ideeën 
te komen. De hierboven genoemde wer-
ken we al uit, maar bijvoorbeeld om leden 
te werven en vooral ook vast te houden, 
zijn ideeën en plannen welkom. Misschien 
moeten we een of enkele keren een the-
mabijeenkomst organiseren waar we der-
gelijke zaken kunnen bespreken en elkaar 
misschien kunnen inspireren”.

Nieuwe
activiteiten die geld 

opleveren

Moeten we op zoek naar buitenlandse sponsoren?
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UITGELICHT

Atletiek door een veiligheidsbril bekeken
Veiligheid leeft breed binnen Hanzesport. Terecht. Veiligheid is van groot belang: op de baan en daarbuiten. 

Petra van den Berg ging op onderzoek uit en sprak met diverse betrokkenen. 

Het is mijn vak. Over veiligheid adviseer ik 
een burgemeester.  Over brandweer – en 
politiezaken, handhaving openbare orde, 
veiligheid bij de inrichting van gebieden, 
vervoer van gevaarlijke stoffen en ook so-
ciale veiligheid. 
Ook in mijn rol als moeder ben ik met 
veiligheid bezig. Mijn kinderen moeten 
opgroeien in een veilige omgeving. Zij 
moeten zich thuis vertrouwd en gewaar-
deerd voelen. Daarnaast gaat het ook om 
concrete zaken als het plaatsen van trap-
hekjes, opbergen van gevaarlijke produc-
ten, volgen van een EHBO-cursus en hen 
leren hoe zij hun eigen grenzen kunnen 
bewaken in de omgang met vrienden en 
vriendinnen. 

Laat ik het meest basale niet vergeten: ik 
zorg ook voor mijn eigen veiligheid. Ik hou 

me aan verkeersregels (meestal), waar-
door ik het risico op een verkeersongeluk 
verklein. Ik gooi geen spiritus op een bran-
dende barbecue, waardoor ik een felle 
brand, dakloosheid en ziekenhuis-opname 
voorkom. Ik kleed me in de wintermaan-
den voldoende warm aan en ik eet, drink 
en sport om mijn lijf gezond te houden. 

Zorgen voor veiligheid gaat bijna vanzelf. 
Risico’s tot een aanvaardbaar niveau te-
rugbrengen. Dit geldt ook in de atletiek. 
Atletiek bekeken vanuit een veiligheids-
bril, daarover gaat dit artikel. 

Wetten en regels
De overheid heeft al veel wetten en re-
gels vastgesteld die tot doel hebben de 
veiligheid in de samenleving te bevorde-
ren. Iedereen die deelneemt aan trainin-

gen en wedstrijden - atleet, trainer, jury-
lid en vrijwilliger – krijgt ermee te maken. 
Niet iedereen is zich daarvan bewust. De 
Arbeidsomstandighedenwet (Arbo), het    
Reglement Verkeersregels en verkeerste-
kens (RVV 1990) en de Algemene Plaatse-
lijke Verordening vormen een kleine greep 
uit de vergaarbak aan regels. 

De Arbowetgeving geeft de kaders aan 
om veilig en gezond te kunnen werken en 
sporten. Dit strekt zich uit van het voorko-
men van een legionellabesmetting (dou-
ches) tot het bestrijden van pesten en an-
dere vormen van intimidatie. 

Het Reglement Verkeersregels en ver-
keerstekens geldt zodra een atleet het at-
letiekcomplex verlaat en zich op de open-
bare weg begeeft. De openbare weg is in 

Het bestuur van A.V. Hanzesport heeft 
enkele jaren geleden het “Protocol Ver-
trouwenspersoon AV Hanzesport” op-
gesteld. In dit protocol staat beschreven 
dat ongewenste omgangsvormen bin-
nen de vereniging niet acceptabel zijn, 
op welke manier klachten afgehandeld 
worden en wie daarin een verantwoor-
delijkheid hebben. Er zijn ook twee 
vertrouwenspersonen benoemd bij wie 
klachten gemeld kunnen worden en die 
de geïntimideerde of gepeste persoon 
kunnen helpen. Vertrouwenspersonen 
binnen de vereniging zijn Anke van de 
Woestijne en Ton van Ingen Schenau. 
Hun gegevens zijn te vinden op de web-
site van Hanzesport (onder tabblad Han-
zesport, contact-teams).

>>
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8 Hanzemare

principe toegankelijk voor iedereen. Daar 
gelden dus de normale verkeersregels.
De Algemene Plaatselijke Verordening 
komt om de hoek kijken wanneer we als 
vereniging een wedstrijd op de openba-
re weg wil organiseren. Zo’n evenement 
heeft effecten op de openbare orde en 
veiligheid en op de volksgezondheid en 
het milieu. Bij de Hanzeloop bijvoorbeeld 
maken de atleten gebruik van de wegen 
en straten. Worden er geen maatregelen 
genomen, zoals tijdelijke wegafzettingen, 
dan kunnen gemakkelijk ongelukken ont-
staan met andere weggebruikers. In zo’n 
geval is altijd een speciale vergunning van 
de gemeente noodzakelijk. In deze ver-
gunning stelt de burgemeester voorwaar-
den aan bijvoorbeeld het aantal EHBO-
posten, de inzet van verkeersregelaars en 
het parcours. 

Ieder zijn verantwoordelijkheid
Het bestuur van Hanzesport is eindver-
antwoordelijk voor het naleven van de 
wetgeving. Zij vertaalt deze in beleid en 
regels die binnen de vereniging gelden. 
Zij doet dit onder andere door het op-
stellen van protocollen (zie ook kader op 
pagina 7). Ook stelt het bestuur eisen aan 
de trainers. Zij moeten gekwalifi ceerd zijn, 
regelmatig bijscholingscursussen volgen 
en bijvoorbeeld over een EHBO-diploma 
beschikken. 

Het toepassen van veiligheidsregels komt 
bij alle onderdelen van atletiek voor. 
Neem de baanwedstrijden. De organisatie 
daarvan is een taak van het Team Baan-
wedstrijden. Zij moeten ook zorgen voor 
de veiligheid van de betreffende wed-
strijd. Dat begint al bij de inrichting van 
de accommodatie en het opstellen van 
de chronoloog. Denk maar eens aan de 
onderdelen speerwerpen, kogelstoten en 
discuswerpen. Stel dat iemand een speer 
werpt, terwijl op datzelfde moment vlakbij 
de discusafstanden worden nagemeten. 
Door een verkeerde inrichting van het 
veld of door onduidelijke regels zouden 
atleten, bezoekers of juryleden geraakt 
kunnen worden door een rondvliegend 
voorwerp.

De trainers zijn verantwoordelijk voor de 
(fysieke) veiligheid tijdens de trainingen 
– en voor de mate waarin de atleten zich 
veilig voelen in de groep (sociale veilig-

heid). Tenslotte hebben de atleten de ver-
antwoordelijkheid dat zij de instructies van 
de trainer opvolgen, zelf inschatten of zij 
fi t genoeg zijn om aan de training deel te 
nemen en nagaan of zij over het juiste ma-
teriaal beschikken. 

Trainers over veiligheid
Ik ben wel benieuwd hoe onze trainers met 
de veiligheid omgaan en spreek daarover 
met Jolanda Jonker. Zij heeft dit jaar haar 
praktijkdiploma behaald. Zij gaf in het ver-
leden trainingen aan de jeugdige atleten 
en begeleidde ook nieuwe loopgroepen. 
De nieuwe Start-to-run groep is ook aan 
Jolanda toevertrouwd. 

Jolanda: “Als mensen bij ons komen om 
met de loopsport kennis te maken, begin 
ik in mijn eerste les meteen over veilig-
heid. Dit gaat over de baanregels, die er 
zijn zodat atleten elkaar zo min mogelijk 
hinderen en botsingen en valpartijen wor-
den voorkomen. Daarnaast besteed ik veel 
aandacht aan de fysieke veiligheid. Het 
verantwoord opbouwen van een training, 
die bestaat uit een warming-up, een kern-

programma en een cooling-down. Ik vind 
het belangrijk dat de atleten weten waar-
toe bepaalde oefeningen dienen. En ook 
dat de lopers weten dat er grenzen zijn die 
het lichaam aangeeft. Als je niet fi t bent, 
moet je gewoon voorzichtig zijn. Ik kan 
ook tijdens een training iemand best naar 
huis sturen als ik zie dat de persoon in een 
slechte conditie is. Of het programma voor 
die persoon aanpassen. En niet te verge-
ten de regels die gelden, wanneer we van 
de baan afgaan. Die komen ook altijd aan 
bod. Ik spreek dan over het dragen van 
hesjes, verlichting en verkeersregels. Ik 
zorg ervoor dat ik mijn groep kan overzien 
– en dat ik voldoende assistentie heb.”

Een paar dagen later spreekt Wim Veldhuis 
mij aan: “Jij schrijft toch een artikel over 
veiligheid? Ik kan daar wel iets over zeg-
gen, want binnenkort informeer ik hierover 
de andere trainers binnen Hanzesport.” 
Kennelijk gaat de tamtam snel binnen de 
club. Ik ben blij, want de informatie van 
Wim gaat over de veiligheid wanneer je 
“van de baan afgaat”, een thema dat ik er 
wilde uitlichten.

8 Hanzemare
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VEILIGER LOPEN IN HET DONKER
Lopers dragen als het donker is meestal wel hesjes en verlichting, maar de 
zichtbaarheid voor andere weggebruikers valt vaak nogal tegen. Wim Veldhuis 
zet zijn bevindingen op een rij:
-  door het wassen vervaagt het refl ecterende effect op de kleding
-  niet alle kleding is voorzien van refl ecterend materiaal
-  de refl ecterende strepen zijn te smal 
-  gele hesjes zijn duidelijker dan oranje of groene
-  verlichting valt soms weg in de plooien van wijd zittende kleding
-  de verlichting wordt vaak maar aan één kant gedragen. 

Op basis van zijn onderzoek heeft Wim aanbevelingen voor de atleten om 
lopen op de weg in het donker veiliger te maken. 
•  verlichting kun je bevestigen aan een startband. 
•  voer dan dezelfde verlichting als een fi etser: wit aan de voorkant en rood aan 

de achterkant. Op basis hiervan kan een andere weggebruiker schatten in 
welke richting je loopt. 

•  er zijn refl ecterende banden met meerdere lampjes te koop die je om de 
armen kunt bevestigen.

•  schaf een hesje aan met meerdere refl ecterende strepen.

Advies van Wim: maak zoveel mogelijk gebruik van verlichte paden. Als je al-
leen gaat lopen, informeer de achterblijvers over de route. Vergeet niet een 
mobiele telefoon en een identiteitskaartje mee te nemen (suggestie: schrijf 
het adres en telefoonnummer op een oude pinpas – en bevestig deze aan de 
veters van de schoenen). 
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Veilig lopen in het donker 
Veiligheid staat bij Wim hoog in het vaan-
del. Hij heeft onder andere onderzoek ge-
daan naar veilig lopen op de openbare weg 
in het donker. Wim presenteert cijfers over 
verkeersongevallen en geeft aan dat die 
voor het merendeel in de bebouwde kom 
plaatsvinden. Bij alle ongevallen gaat het 
voor de helft om fi etsers en voor een kwart 
om voetgangers. Wim heeft zich verdiept 
in het Reglement verkeersregels en con-
stateert dat voetgangers, dus ook lopers, 
de meest kwetsbare groep vormen – en de 
enige die zich onverlicht in het verkeer mag 
begeven. Hij vertelt me dat wanneer hij 
met een groep buiten de baan gaat lopen, 
hij het niet accepteert dat er geen gele re-
fl ecterende hesjes gedragen worden. 

Op de site van de Atletiekunie vind ik ver-
schillende artikelen die over dit onderwerp 
gaan. Veilig Verkeer Nederland adviseert 
lopers gebruik te maken van verlichte voet-
paden en vrij liggende fi etspaden. Lopen 
op een verkeersweg zonder vrij liggende 
voet-of fi etspaden kan beter worden ver-
meden. Het beste kan men lopen met de 
richting van het verkeer mee, als je ten-
minste gebruik maakt van een vrij liggend 
fi etspad. In andere gevallen is het ook toe-
gestaan om aan de linkerzijde van de weg 
te lopen, om tegenliggers te kunnen zien 
aankomen. Dit wordt bevestigd in het rap-
port van de Atletiekunie “Voordat we de 
poort uitgaan. Tips en wenken voor trainers 
bij hardlopen” (2007). Lees ook het kader.

Veiligheid leeft
Het onderwerp veiligheid leeft breed bin-
nen Hanzesport. En terecht. Veiligheid is 
van groot belang; iedereen heeft ermee te 
maken. In dit artikel heb ik enkele aspec-
ten van veiligheid aangetipt. Er is nog veel 
meer over te schrijven. Wilt u een bepaald 
veiligheidsonderwerp uitgediept hebben? 
Stuur uw vraag naar clubblad@hanzesport.
nl. In een volgend nummer van de Hanze-
mare kunnen we hier dan misschien aan-
dacht aan schenken. 

Meer informatie over veiligheid vindt u op 
de site van de Atletiekunie: www.atletiek.
nl. Het enige wat u hoeft te doen is de 
zoekterm veiligheid intoetsen. Andere in-
teressante sites zijn: http://www.voorkom-
blessures.nl en www.sportzorg.nl

Petra van den Berg

Het werk van hun handen - ik heb het ui-
teraard over de fotografen - is onverbid-
delijk. Foto’s kun je bewerken, maar ze 
liegen niet. Wat je ziet is hoe het was: soe-
peltjes of als een lijdensweg. 

Persoonlijk heb ik een haat-liefdeverhou-
ding met deze mensen. Enerzijds bieden 
ze mij de mogelijkheid om een recreatie-
loop of wedstrijd nog eens te herbeleven, 
anderzijds zijn ze soms ook genadeloos in 
hun feed-back: te veel ineengedoken; niet 
goed afgewikkeld; de arminzet te actief, of 
juist te passief. 

Op mijn bureau staat een aantal produc-
ten van hun handen, waaronder de ma-
rathon van Rotterdam en de fi nish van de 
Roparun. Vreugde in en lijden onder het 
lopen staan gebroederlijk naast elkaar. 
Het gevoel dat bij de foto’s hoort weet ik 
steeds weer op te roepen en te herbele-
ven. Zelfs de gedachten die in mij opkwa-
men lijken met die momentopname te zijn 
vastgelegd. Ze weerklinken als een echo 
in mijn hoofd: beeld en geluid komen sa-
men. En mochten de stemmen uiteindelijk 
verstommen, of mocht de lol in het lopen 
ooit verloren gaan, dan hebben we geluk-
kig de foto’s nog. 

Albèr Giezen

Bij elke wedstrijd duiken ze op. 

Soms aangekondigd, zodat je 

nog een beetje op je houding, 

techniek en uitstraling kunt letten, 

soms plotseling opduikend, 

waardoor ze je op je zwakste 

moment lijken te kunnen 

vereeuwigen. Er zijn er die bewust 

aan het eind van een heuveltje 

gaan staan, waardoor het lijkt 

alsof je het volgende moment zou 

kunnen ineenzakken, er zijn er 

ook die je portretteren als waren 

wij Usain Bolt of Sanya Richards 

zelf: glorieus en zegevierend. 

COLUMN

De fotograaf

Hanzemare 9
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WEDSTRIJDEN

Gezelligheid en warmte bij 
Cityrun en Hanzeloop
Jaarlijks organiseert Hanzesport verschillende loopevenementen. De 

Cityrun van 26 juni jl. overtrof zichzelf in sfeer en deelnemers. De organisatie 

had op zo’n 350 deelnemers gehoopt: het werden er 470! De Hanzeloop 

op 3 september stond in het teken van de tropische zon die ineens scheen 

na een regenachtige zomer. De Afrikaanse sfeer bij het winkelcentrum 

Dreiumme kreeg een bijpassende temperatuur. Het ‘team wegwedstrijden’ 

blikt terug op beide evenementen. Een gesprek over terrasweer, een extra 

verzorgingspost en de inzet van enthousiaste vrijwilligers.

Het is al weer even geleden, de Cityrun 
door de stad Zutphen. Omdat de binnen-
stad niet zo groot is, kwamen de deelne-
mers al snel op een mooi groen parcours 
met een gedeelte langs de IJssel. De loop 
was een onderdeel van een groot breed-
tesportevenement met allerlei activiteiten 
en live muziek op en rond de markt van 
Zutphen. Het was prima terrasweer, maar 
voor de lopers van de 10 kilometer was 
het warm. Menigeen had bij de eerste kilo-
meters langs de IJssel hinder van de bran-
dende zon. Het aantal deelnemers was 
boven alle verwachtingen. Jan Rood: “Wij 
zeiden tegen elkaar, als we voor de eerste 
keer 350 deelnemers hebben, mogen we 
onze handen dichtknijpen.” Het werden er 
470: 70 kinderen voor de kidsrun van 1000 
meter en 400 deelnemers voor de 10 kilo-
meter. “Echt fantastisch”, aldus Jan.

Werving
Het was een gezellige drukte op die zon-
dag die ook nog koopzondag was. Rudy 
Bastiaan: “Het succes van de Cityrun zit ‘m 
vooral in de start en fi nish op de markt. 

Het is gezellig, er is muziek en reuring. Bij 
zo’n loop gaat het minder om tijden en 
prestaties. Mensen lopen anders. Omdat 
het toch vrij warm was met 24° C waren 
het sowieso geen snelle tijden.”
In de samenwerking met de stichting 
breedtesport, kwam de pr voor de Cityrun 
wat laat op gang. Jan Rood: “Voor lopers 
mag het wel eerder. Mensen plannen hun 
loopjes en mogen er wel eerder van horen. 

Toch heeft het voor ons niet slecht uitge-
pakt.” De werving voor de businessloop 
had nog andere hobbels te nemen. Het 
bleek nog niet eenvoudig om een con-
tactpersoon binnen een bedrijf te vinden. 
Mails werden lang niet altijd beantwoord. 
Peter Scholten: “Uiteindelijk schreven zich 
toch 17 bedrijventeams voor de busines-
sloop. Dat is helemaal niet gek voor een 
eerste keer.”

Het team wegwedstrijden met v.l.n.r. Willem Romeijn, Onno Cop, Rudy Bastiaan, 
Jan Rood, Ton Lucassen en Peter Scholten
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Volgend jaar weer?!
Hoe gaat het nu verder? Is er volgend jaar 
weer een Cityrun? Op het moment dat ik 
‘de heren van de weg’ interview is dat nog 
niet bekend. Als het aan de lopers ligt, 
zal er zeker een vervolg komen. Het team 
wegwedstrijden is nog bezig met de eva-
luatie van de loop, waarbij de beveiliging 
van het parkoers en de fi nanciële kant van 
het evenement een belangrijke rol spelen. 
Ook het totaal van de te organiseren wed-
strijden in 2012 is een punt van discussie. 

Tropisch
Was het bij de Cityrun al warm, bij de Han-
zeloop was het tropisch. Temperaturen 
rond 28°C en een hoge luchtvochtigheid. 
Bij de kidsrun en de 5 km ging het nog, 
maar de 10 km en de halve marathon wa-
ren zwaar voor de lopers. De sfeer op de 
Dreiumme was prima. De winkeliers had-
den een Oxfam/Novib-actie voor onder-
wijs in Mali en een Afrikaanse band deed 
de lopers uitgeleide. Alle deelnemers 
kregen bij de fi nish een rode Hanzeloop-
rugzak en een zonnebloem aangeboden. 
Heel toepasselijk met de zon hoog aan de 
hemel.

Van de 550 deelnemers kwamen er zo’n 
tien mensen echt in de problemen. Twee 
mensen moesten naar het ziekenhuis. Jan 
Rood: “Het was wel spannend, want met 
dat warme weer zit je er wel over in of het 

allemaal goed gaat. We hebben een ex-
tra verzorgingspost ingericht en een heel 
aantal lopers koos zelf al voor een kortere 
afstand. Wat een grens is? Bij 30° C gra-
den of hoger zouden we het afgelasten. 
Het punt is dat mensen het soms zelf niet 
merken als het mis gaat.” “Wat ook mee-
speelde”, aldus Willem Romeijn, “was het 
feit dat het de hele zomer regenachtig en 
fris was. Lopers waren niet aan de hitte ge-
wend.”

Vele vrijwilligers
Het team wegwedstrijden is vol lof over de 
vele vrijwilligers die de loopevenementen 
mogelijk maken. Daar zijn zij overigens 

3 JUNI 2012 
CITY-HANZELOOP

Inmiddels is er een besluit genomen: 
vanaf 2012 komt er een City-Hanzeloop; 
een combinatie van de Hanzeloop en de 
Zutphen-City-Run. Deze loop start dan 
vanaf de markt in Zutphen. Het wordt 
een loop voor de kids (1 km), een recre-
atieloop over 5 km en een wedstrijd- en 
recreatieloop over 10 km, incl. een busi-
nessloop. Het team wegwedstrijden 
heeft tot deze combinatie besloten, om-
dat het wedstrijdprogramma voor zowel 
het team, als voor de vele vrijwilligers 
overvoerd dreigde te raken.

zelf ook onderdeel van. Zo vertelt Rudy 
Bastiaan dat het parcours uitzetten al zo’n 
anderhalve dag werk is. Als team komen 
ze per loopevenement drie avonden bij 
elkaar. Daar worden de taken en afspraken 
op elkaar afgestemd. Ieder heeft z’n eigen 
pakket: van secretariaat tot parcours, van 
vergunningen tot PR. Samen maken ze 
tientallen uren. Maar over één ding zijn 
alle heren het eens: “Zonder de vrijwilli-
gers op de dag zelf zou het niet lukken. 
De mensen bij de inschrijving en fi nish, de 
verkeersregelaars, noem maar op. Ze dra-
gen vol enthousiasme hun steentje bij.”

Jeanet Aartsen
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Sportief Wandelen is vanuit Finland in Ne-
derland geïntroduceerd in 1998 binnen 
een project van Nederland in Beweging. 
In 2005 is de uitvoering overgedragen 
aan de KNAU. En inderdaad is de groep 
bij Hanzesport zo’n 7 jaar terug opgericht 
door Henk Berndsen, die helaas vorig jaar 
is overleden. Beide dames maakten mij 
duidelijk dat hij nog steeds vreselijk ge-
mist wordt, hoe goed Margriet Timmer 
haar rol als trainster ook vervult. Zij heeft 
de CIOS opleiding voltooid en houdt de 
opbouw binnen de training en een jaarop-
bouw goed in de gaten.

Twee keer per week
Er kan twee keer per week met de groep 
getraind worden: op dinsdagavonden om 
20.00 uur op de baan of als het mooi weer 
is van daaruit vertrekkend naar een bos 
of andere locatie; en op zaterdagochtend 
om 9.00 uur vanaf de Heidepol tussen Lo-
chem en Vorden. Dat is in alle seizoenen 
een prachtig gebied om te wandelen en 
van de omgeving te genieten tijdens het 
sporten. Bij regen wordt op dinsdagen 
meestal op de baan getraind. De trainin-
gen duren één tot anderhalf uur. De op-
bouw is als volgt: een warming up wordt 
gevolgd door een interval- of coördina-

12 Hanzemare

tieoefening, een circuitje, een duurloop 
of het “dobbelsteenspel”, waarbij zes pi-
lonnen worden ingezet, vaak op hobbelig 
terrein. Daarna volgt de cooling down met 
rek- en strekoefeningen. Al is alles altijd 
op wandeltempo, er wordt toch pittig ge-
traind. Gepraat wordt er daarom vooral 
tijdens het inlopen, hoewel er zeker ook 
belang wordt gehecht aan het onderlinge 
contact. 

Iedereen kan op eigen tempo meedoen: 
de snelste lopers worden op hun niveau 
uitgedaagd, zonder te veel van de lang-
zaamste te vergen. De voornaamste doe-
len zijn plezier in het bewegen en het op 
peil houden of brengen van de conditie. 
Ook gewichtsverlies kan een doel zijn.

Meetmoment
Om de twee maanden is er een meetmo-
ment, waarbij de deelnemers 5 ronden op 
de baan afl eggen en de tijd wordt opge-
nomen. Is er een grote verslechtering van 
de tijd, dan is dit voor de trainster een te-
ken dat er iets aan de hand is. Dat zij zeer 

bij de deelnemers betrokken is, blijkt eruit 
dat ze zieken persoonlijk opbelt.

De grootte van de groep varieert van 10 
tot 20, met een zeer gevarieerde samen-
stelling wat leeftijd en achtergronden 
betreft. De deelnemers zijn tot nu toe 
voornamelijk vrouwen van 40 tot 75. Maar 
laat niemand ze onderschatten: velen van 
hen hebben een conditie als een paard. 
Ze laten de gemiddelde buurvrouw van 
35 die zo nu en dan met een rood hoofd 
een rondje jogt ver achter zich qua uithou-
dingsvermogen. De training is ook zeer 
geschikt voor mensen die bijvoorbeeld na 
een blessure hun conditie weer op peil wil-
len brengen. Iedereen die hiervoor voelt is 
hierbij van harte uitgenodigd. 

Goed alternatief
Mieke Derksen noemt Sportief Wandelen 
een goed alternatief voor de sportschool of 
het individuele hardlopen. Het is laagdrem-
pelig en de groep geeft inspiratie. Je kunt 
er een aardige conditie mee opbouwen, zo-
als ze zelf merkte toen ze na een langdurige 
blessure bij de groep kwam meetrainen; de 
trainingen zijn zeker niet voor watjes.

Marguerite Tuijn

Dat Hanzesport activiteiten aanbiedt voor bijna alle 

leeftijden en veel verschillende voorkeuren, is wel 

bekend. De groep Sportief Wandelen toont weer een 

nieuw facet van die diamant. Ik sprak met trainster 

Margriet Timmer en een enthousiaste deelneemster, 

Mieke Derksen, over hun relatief onbekende 

trainingsgroep, die meer bekendheid verdient. 

Hopelijk geeft dit artikel daarvoor een impuls.

Sportief Wandelen, plezier en conditie

LOOP-
GROEPEN

Iedereen
 op eigen tempo
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DE KUITEN
VAN ...

Frits van Schagen

Wanneer ben je met hardlopen 
begonnen?
In 2007 vond het NK Veldloop voor ge-
meenteambtenaren in Zutphen plaats. 
Ruim tweehonderd gemeenteambtenaren 
uit Zutphen deden hieraan mee. In totaal 
waren er meer dan 5000 deelnemers. 
Twee jaar ervoor oriënteerden we ons als 
gemeente op de organisatie hiervan. Het 
NK vond toen in Apeldoorn plaats. Ik was 
geraakt door de grootte van het evene-
ment en door de prestaties van het Zut-
phense team dat daar eerste werd. Als 
gemeentesecretaris was ik bij de organi-
satie van het NK in Zutphen betrokken en 
ik vond het dan ook vanzelfsprekend dat ik 
zelf ook mee zou doen. 

Kun je iets vertellen over de betekenis 
van dit Nederlands Kampioenschap?
Met het NK Veldloop is Zutphen behoor-
lijk op de kaart gezet. Voorwaarde voor 

‘Er kan er maar één winnen’.  Voorafgaand aan de training 

van de GeAm groep, een groep met grotendeels ambtenaren 

uit de gemeente Zutphen, ontmoet ik Frits van Schagen, 

gemeentesecretaris van onze eigen mooie torenstad. 

Ik praat met hem over zijn loopcarrière.

het college was dat de route deels langs 
de IJssel liep en de renners de stad kon-
den zien liggen. Veel mensen, die anders 
niet naar Zutphen zouden zijn gekomen, 
hebben onze mooie stad nu kunnen be-
wonderen en zijn er vast nog eens op een 
later moment teruggekeerd.
Mooi was verder om te zien hoe collega’s 
enthousiast werden door de komst van het 
evenement. Ineens gingen mensen lopen 
van wie ik het wellicht niet had verwacht 
en velen zijn dit blijven doen. Een deel van 
deze mensen loopt ook nu nog bij Han-
zesport.

Heb je voor die tijd ook aan hardlopen 
gedaan?
Alleen in mijn studententijd. Ik deed aan 
wedstrijdroeien en naast roeitraining op 
vijf dagen in de week was hardlopen op 
het strand op zaterdag een verplicht on-
derdeel. Dat viel niet mee en na mijn stu-
dententijd ben ik wel blijven roeien, maar 
het lopen heb ik pas in 2007 weer opge-
pakt. 

Wat betekent hardlopen nu voor je?
Na het NK ben ik doorgegaan vanwege de 
fysieke en sociale aspecten van het hard-
lopen. Het is goed voor mijn lijf en gees-
telijke welzijn en ik heb in de loopgroep 
veel collega’s op een heel andere manier 
leren kennen. Sommigen heb ik eigenlijk 
pas via het hardlopen leren kennen en dit 
verbreedt mijn kennis van het werkveld en 
van wat er in Zutphen leeft. 

Verder vind ik fysieke uitdagingen eigenlijk 
wel leuk. Ik probeer een aantal loopjes per 
jaar te doen. Een aantal favoriete loopjes 
zijn de Zevenheuvelenloop, de Kastelen-
loop, de Hanzeloop, de 8 van Apeldoorn 
en de 10 km van Leiden. De laatste loop 
ik met oude vrienden, die soms ook hier-
heen komen voor een loopje. Bijna altijd is 
de omgeving mooi en het is leuk om met 
collega’s en vrienden te lopen.

Hoe beleef je deze loopjes?
Ik vind het nog steeds spannend om met 
veel mensen aan de start van een wed-
strijd te staan. Een aantal mensen, van wie 
ik weet dat ze ongeveer hetzelfde tempo 
lopen als ik, fungeert voor mij wel als richt-
punt. Meestal kijk ik na afl oop snel naar de 
uitslagen om te zien of ik ze ben voorge-
bleven. Een paar keer heb ik collega’s en 
vrienden letterlijk met één seconde ‘ver-
slagen’. Er kan er maar één winnen. 

Hoe beleef je Zutphen als sportstad?
Wanneer ik de krant op maandag lees zie 
ik een grote mate van sportiviteit. Zutphen 
is een vitale stad met een uitstraling en 
een kwaliteit die ver uitstijgt boven het 
inwonersaantal. Komende jaren zullen we 
door recessie en bezuinigingen een stapje 
terug moeten doen, maar een hardloper 
kan met weinig gelukkig zijn. 

Albèr Giezen
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• Wilma Bos, V50, 2de plaats 1500 meter

• Leo van der Westen, M55, 
 3de plaats 200 meter

• Han van Dijk, M55, 
 3de plaats bij het kogelstoten.

• Anna Voskamp, NK Junioren, 
 3de plaats 400 meter

Trainingsweekend 2012

Het trainingsweekend van Hanzesport vol-
gend jaar is vastgesteld op 20 t/m 22 april 
in Meerveld. Wie deel wil nemen kan zich 
bij ondergetekenden aanmelden. Graag 
zo spoedig mogelijk in verband met vast-
leggen van de accommodatie. De orga-
nisatie: Thea ten Velde (thea.tenvelde@
gmail.com), Agnes Lenferink (a.lenferink@
hotmail.com) en Doortje Kroes (dkroes@
planet.nl)

Vrijwilligers aangeboden

Wie vrijwilligers zoekt om te helpen bij 
de activiteiten van Hanzesport, kan zich 
altijd melden bij kantoor@hanzesport.nl, 
tel. 0575-514909 (maandag, woensdag en 
donderdag van 13.00 – 16.00 uur). Janet 
Groen werkt sinds anderhalf jaar op het 
kantoor van Hanzesport en houdt onder 
andere een lijst met vrijwilligers bij. Ook 
voor vele andere vragen kunt u bij haar 
terecht.

Onze toppers

Sinds 1 januari jl. hebben de volgende 
atleten van Hanzesport een podiumplaats 
op een door de Atletiek Unie erkend 
landelijk kampioenschap bereikt.

• Monica Kindervater, V40, drievoudig 
Nederlands Kampioen bij de 
werp5kamp, kogelslingeren en 
gewichtwerpen.

• Youri Oolbekkink, NK junioren, 
 2de plaats 800 meter.

• Maarten Groen behaalde goud bij 
het Nationaal Evenement VB atletiek 
(onderdeel verspringen).

Jaarprogramma wedstrijden 2012

Hanzesport heeft voor 2012 de volgende 
wedstrijden aan de Atletiek Unie doorge-
geven:
4 maart ATAG-Achtkastelenloop 
10 - 21 - 30 km
3 juni City-Hanzeloop Zutphen 
1 - 5 - 10 km
4 november Grote Veldloop 
2,5 - 7,5 - 15 km + 7,5 - 12,5 km Wandelen
1 december Speculaaspoppenloop 
2,5 - 6 - 12 - 18 km

KORT NIEUWS KORT NIEUWS KORT NIEUWS
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Speculaaspoppenloop

Zaterdag 3 december jl.vond de jaarlijkse 
Speculaaspoppenloop plaats. Startpunt 
was bij het gezellige café/restaurant de 
Zevensprong (voormalige Zessprong) aan 
de Dortherdijk in buurtschap ’t Joppe. De 
loop ging over 2,5 km, 6 km, 12 km en 
18 km en. De hardlopers, Nordic walkers 
en sportieve wandelaars konden om 
08.00 uur en om 10.00 starten. Uiteraard 
waren ook de Sint en zijn pieten van de 
partij. Na afl oop ontvingen de deelnemers 
een speculaaspop. De organisatie was in 
handen van de Plus-groep van Hanzesport, 
bijgestaan door vele vrijwilligers. Voor 
uitslagen en foto’s: www.hanzesport.nl 

Oliebollenloop

De Speculaaspoppenloop gemist en 
nog zin in een laatste uitdaging dit jaar? 
Dat kan. Traditiegetrouw organiseert 
Hanzesport op Oudejaarsdag de oliebol-
lenloop. Een recreatieve loop alleen voor 
Hanzesporters, waarbij plezier belangrijker 
is dan de prestatie. De invulling is elk jaar 
anders, maar de basis blijft gelijk: een kaart 
met punten waar lopers een opdracht 
moeten vervullen. Er worden groepjes 
gevormd van maximaal 4 personen, die 
om de beurt op weg worden gestuurd. 
Routes worden zelf bepaald, waarbij het 
aankomt op de kaartlees-techniek van de 
deelnemers. Hoe meer punten je haalt, 
hoe meer aanwijzingen je hebt voor het 
defi nitieve antwoord. De maximale duur 
is 1,5 uur. Wie het formulier later 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 … 
Aan deze loop kunnen hardlopers, Nordic 
walkers en sportief wandelaars deelnemen. 

Coopertest en testloop

Op 3 januari, 6 maart, 1 mei, 3 juli, 4 sep-
tember en 6 november is er een Cooper-
test. Op 7 februari, 3 april, 5 juni, 2 ok-
tober en 4 december wordt er een 5 km 
testloop georganiseerd.
Meer informatie op www.hanzesport.nl.

Samenstelling bestuur 

Onlangs traden twee nieuwe bestuursle-
den aan: Ron Kwakkelaar en Peter van der 
Steege. Adriaan Vernooij, penningmees-
ter, vertrekt per eind dit jaar na drie jaar 
trouwe dienst. Het bestuur heeft de aan-
dachtsgebieden opnieuw verdeeld:
Voorzitter: Jan Jansen
Secretaris en verenigingszaken:  
Peter van der Steege
Penningmeester: vacature 
PR & Communicatie: Linda Claassen
Baanatletiek: Ron Kwakkelaar

Contributie 2012

De nieuwe bedragen voor de contributie 
2012 zijn bekend. U vindt ze op de 
website. De contributie bestaat uit 
twee delen: het lidmaatschap van de 
vereniging en een afdracht aan de KNAU 
(Atletiek Unie). De KNAU afdracht is een 
verplichte afdracht voor elke vereniging 
en wordt per lid vastgesteld. De afdracht 
wordt gebruikt om het werk van KNAU 
als brancheorganisatie voor de atletiek 
te fi nancieren. Het lidmaatschap van 
Hanzesport is leeftijdsafhankelijk en 
wordt jaarlijks door de ledenvergadering 
vastgesteld.  

Oproep Mastercompetitie

Hanzesport zal komend jaar weer deel-
nemen aan een aantal wedstrijden in het 
kader van de Mastercompetitie en wel 
op 15 april en 13 mei. De fi nale is op 16 
september. Aanmelden bij Han van Dijk, 
ploegleider

De optimale route is doorgaans rond de 7 
km en voor Nordic walkers en wandelaars 
worden aanpassingen gemaakt. Na afl oop 
zijn er gesponsorde oliebollen verkrijgbaar 
van Echte Bakker Nijkamp. Dus wie 
het jaar leuk, gezellig en sportief af wil 
sluiten komt op 31 december om 9.00 
naar de baan van Hanzesport! Voor meer 
informatie: w.veldhuis@kpnmail.nl

Grote Veldloop: 
Genieten van herfstkleuren

Prachtig weer vergezelde de deelnemers 
aan de Grote Veldloop, die zondag 6 no-
vember jl. werd gehouden. De bossen 
bij Vorden stonden in uitbundige kleuren 
en de paden waren door het droge weer 
van de laatste weken zeer goed te belo-
pen. Op de hoofdafstanden 7,5 en 15 km 
kwamen ruim 200 lopers en loopsters aan 
de start. Bij de kinderen was de deelname 
helaas veel minder dan vorig jaar. Natuur-
monumenten verzorgde ook dit jaar weer 
een vrolijke ontvangst voor de lopers/sters 
op haar terreinen. Hieronder de nummers 
één op de verschillende afstanden:

J. Kidsrun
Bryan Jansen (98) 
Vorden  11:44 
M, Kidsrun
Nynke Flipse (99) 
Zutphen  12:18  
M, 7,5 km
Erik van Ballegooijen  (92) 
Zutphen  26:35  
V, 7,5 km
Wilma Bos (58) 
Zutphen  33:06  
M, 15 km
Jeroen Gelinck (73) 
Wichmond  54:48  
V, 15 km
Ellen Houweling (90) 
Nijmegen  1:07:42  
M+V, Nordic, 7,5 km
A. Kruithof-Kloosterma (46) 
Warnsveld  1:17:35  
M+V, Nordic, 12,5 km
Henk Ellenkamp (56) 
Baak  1:50:49 

KORT NIEUWS KORT NIEUWS KORT NIEUWS

Meer nieuws op 
www.hanzesport.nl
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JEUGD

Uitzinnige pupillen 
pakken podium
Nog een keertje naar de wc. Is daar nog tijd voor? Zijn we er allemaal? 

Hebben we genoeg goede atleten om het goed te doen vandaag? 

De spanning is van de kleine gezichten af te lezen. Nummers op en dan 

voor het eerst lopen in de vlaggenparade. Het is allemaal heel offi cieel. 

En iedere pupil weet: er staat veel op het spel. Want voor het eerst in de 

geschiedenis van Hanzesport staan de pupillen in de grote fi nale van de 

Stedenwedstrijden. Dat betekent dat onze jongste talenten zich mogen 

meten met de grote clubs.

En iedere
pupil weet:
er staat veel
op het spel

16 Hanzemare
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Resultaat
De stedenwedstrijden bestrijken een grote 
regio. Van Apeldoorn tot Nijmegen en van 
Deventer tot Wageningen. Op zaterdag 
10 september vond de spannende wed-
strijd plaats op de baan van Hanzesport in 
Zutphen. Onder een brandend zonnetje 
gaven bijna 280 pupillen het beste van 
zich zelf. En dat deden ze met hart en ziel, 
menig persoonlijk record werd gebroken. 
Aangemoedigd door ouders en familie 
mocht Hanzesport de derde plek op het 
podium innemen. Nijmegen Atletiek werd 
tweede en AV ‘34 uit Apeldoorn was de 
winnende ploeg. Pupillen strijden in de 
stedenwedstrijd niet om een persoonlijke 
titel, maar als club. En dat maakt het heel 
spannend. Elkaar extra aanmoedigen om 
het nog beter te doen. En dat gebeurde, 
soms stond er wel honderd man te kijken 
naar een onderdeel. Respect voor de atle-
ten die zich niet lieten afl eiden.
 
Trots
‘De laatste twee jaar hing het erom of we 
naar de fi nale zouden kunnen. Dit jaar is 
het gelukt!’, vertelt Tosca Lammers, trainer 
en coördinator van de pupillen. ‘En dan 
halen we nog wel een derde plek. Ik ben 
ontzettend trots.’ Kinderen in de leeftijd 
van ongeveer 6 tot en met 11 jaar nemen 
deel aan vier stedenwedstrijden en plaat-
sen zich daarna voor de grote of kleine fi -
nale. De beste vijf, waaronder Hanzesport, 
doen mee aan de grote fi nale. De overige 
tien clubs strijden in de kleine fi nale. 
 
Top

De prijsuitreiking werd verzorgd door 
drie van onze topatleten: Youri Ool-
bekkink, Anna Voskamp en Tim Wou-
denberg. ‘Respect’ vonden de pu-
pillen. Waar het lastig is ze normaal 
stil te krijgen, is het toverwoord op 
deze dag gevonden: Nederlands 
kampioen. Toen helder werd hoe 
goed deze toppers zijn, kon je 
een speld horen vallen. Respect 
zeg ik: je krijgt niet snel 280 pupil-
len stil. 

Strak
De organisatie van de dag stond als een 
huis. Om half tien was alles al klaar. Soe-
peltjes en naar tevredenheid van de atle-
tiekunie hebben we deze wedstrijd geor-
ganiseerd. Petje af voor alle junioren en 
vrijwilligers die deze dag kwamen helpen. 
Ook in de organisatie is een topprestatie 
neer gezet. Op een dag als deze lopen er 
al gauw zo’n vijfhonderd mensen op de 
baan. De koffi e is niet aan te slepen. Vrij-
willigers die even komen kijken en dan de 
hele dag blijven om te helpen. Mensen die 
alles voorbereiden, de materialen doen en 
alles op poten zetten, juryleden, jobteam 
en het wedstrijdsecretariaat dat in de hitte 
toch het hoofd koel houdt. Het is zomaar 
een greep uit alle Hanzesporters die deze 
dag onvergetelijk maken. Nog wel een 
speciale dank voor onze lady speaker! 
Naast Anton Kruiderink hebben we een 
nieuw talent: Ariane Greep.

Tevredenheid op alle fronten. Al het aan 
de pupillen ligt: volgend jaar weer!

Linda Claassen

UITSLAG GROTE FINALE 
STEDENWEDSTRIJDEN 2011:

1.  AV ‘34 (Apeldoorn)
2.  Nijmegen Atletiek
3.  AV Hanzesport (Zutphen)
4.  AV Daventria (Deventer)
5.  Pallas ‘67 (Wageningen)

Pupillen strijden in
de stedenwedstrijd 

niet om een
persoonlijke titel, 

maar als club.
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Risico op onderkoeling
In ons Nederlandse klimaat kunnen bij 
lopers onderkoelingsverschijnselen ont-
staan.  Die verschijnselen kunnen al optre-
den bij temperaturen van 15°C en lager! 
De kans om onderkoeld te raken hangt 
namelijk niet alleen af van de tempera-
tuur, maar ook door de combinatie met 
windsnelheid en regen. Een indruk van de 
invloed die de wind kan hebben zie je in 
onderstaand schema:

Wat lijkt de zomer al weer lang geleden. Als je naar buiten kijkt, is het bijna 

niet voor te stellen dat er een tijd was dat je in een korte tight met een 

hemdje kon gaan trainen. Nu is het heel anders. Koude, regen en wind 

roepen bij iedere training weer de vraag op: “Wat trek ik aan vandaag?” 

Hardlopen in de winter

Regen kan onderkoeling veroorzaken 
doordat deze een negatieve invloed heeft 
op het isolerend vermogen van veel soor-
ten kleding. Wel worden de materialen 
die worden gebruik bij de productie van 
sportkleding steeds beter. Het grootste 
gevaar schuilt vooral in een plotselinge 
omslag van het weer, waarop de hardloper 
niet was voorbereid.

Functionele kleding
Loopkleding moet dus goed beschermen 
tegen kou, wind en regen. Anderzijds ma-
ken veel lopers de fout dat ze te veel kle-
ding aandoen, waardoor ze in hun zweet 
“drijven”.  Je zult dus zelf moeten uitpro-
beren wat jou het beste “past”. 

Afhankelijk van de temperatuur en of je 
het snel koud hebt, is in de winter een 
thermo-ondershirt met daarover een dun 
hardloopshirt met lange mouwen en een 
jasje al vaak voldoende.  Wordt het kou-
der, dan pas je je kledingkeuze aan.

LOPERSLEED

Thermo-onderkleding zorgt er voor dat 
transpiratievocht wordt afgevoerd naar de 
kledinglaag daarboven. Katoen blijft nat, 
waardoor je afkoelt. Bovenkleding moet 
goed ademend en winddicht zijn: het 
moet het vocht van je lichaam goed  kun-
nen  afvoeren en wind en regen kunnen 
tegenhouden.

Als loopbroek kun je het best een tight 
dragen. Veel trainers raden aan om bij een 
temperatuur onder de 15°C geen korte 
tight meer te dragen. Tights zijn verkrijg-
baar in verschillende diktes. Bij fl inke kou 
kun je onder je tight eventueel je korte 
tight aantrekken. Ook een thermo-onder-
broek is de moeite van het aanschaffen 
waard.

Handschoenen heb je eigenlijk niet zo snel 
nodig. Vaak zijn je handen in het begin 
even koud, maar warmen ze daarna op. 
Natuurlijk kun je ook met handschoenen 
starten als je dat prettig vind en als je han-

 
 Buiten Windsnelheid Gevoels-
 temperatuur (Beaufort) temperatuur

 10°C 3 7°C

 10°C 5 2°C

 10°C 8 -7°C

 5°C 3 2°C

 5°C 5 -3°C

 5°C 8 -13°C

 0°C 3 -4°C

 0°C 5 -9°C

 0°C 8 -20°C

 -5°C 3 -9°C

 -5°C 5 -15°C

 -5°C 8 -26°C

 -10°C 3 -14°C

 -10°C 5 -21°C

 -10°C 8 -33°C
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den te warm worden ze in de zak van je 
jasje stoppen.

Bij erg koud weer is het verstandig om een 
muts dragen, omdat je veel warmte (on-
geveer 40%) via je hoofd verliest. Als het 
erg koud is, vet je je gezicht en lippen in 
met vaseline.

Andere tips
Besteed in de winter meer tijd aan je war-
ming up. Je voorkomt daarmee blessures. 
Laat je schoenen niet op de verwarming 
drogen, maar zet ze weg met proppen 
krantenpapier er in. Wel even de binnen-
zool eruit halen en na een paar uur de 
proppen vervangen.

Zorg ervoor dat je, als je in het donker 
loopt, goed te zien bent: een refl ecterend 
hesje en verlichting zijn erg belangrijk! 
Kies verlichte paden en loop links als een 
weg niet verlicht is, zodat je tegemoetko-
mend verkeer goed ziet aankomen. Zie 
voor meer tips het artikel over veiligheid 
elders in dit blad.

Loop bij koude en wind zo veel mogelijk 
eerst tegen de windrichting in en op de 
terugweg met de wind mee, of loop de 
onbeschutte delen van je looprondje met 
de wind mee.

Bij gladheid is de kans op blessures groter: 
een enkel is zo verzwikt en een been is zo 
gebroken, maar ook kun je peesblessures 
oplopen omdat je, als het glad is, vaak ge-
forceerd en gespannen loopt. Eventueel 
kun je hardloopschoenen met een grover 
profi el gebruiken.

Als de weersomstandigheden het niet 
toelaten om te gaan trainen (denk aan ex-
treme kou/ zeer lage gevoelstemperatuur, 
gladheid) is het geen schande om gewoon 
thuis te blijven! Houd de weersverwach-
ting altijd in de gaten en beoordeel of het 
verstandig is om te gaan.

Heel veel winters loopplezier gewenst!

Inge Sipkens

BAAN-
ATLETIEK

Selectie 
technische baanatletiek
Lezers van dit blad zullen zich vaak afvragen waarom de trainingsgroep 

van Ennie van Benthem en Martin Oolbekkink zich zo vaak op 

de atletiekbaan bevindt. Aan de vooravond van de zogeheten 

‘wintertrainingen’ wordt kort teruggekeken op een voor de één 

fantastisch verlopen seizoen en voor de ander een seizoen dat uitliep 

op een teleurstelling. Ook werpen we een blik vooruit op het nieuwe 

seizoen, het Olympische jaar 2012.

Resultaten
Een absoluut hoogtepunt werd bereikt 
door Anna Voskamp. Nadat zij tijdens het 
NK Junioren een knappe derde plaats 
behaalde op haar geliefde 400 meter, 
werd zij geselecteerd voor het EK juni-
oren in Talinn Estland. Op dit Europees 
Kampioenschap liep Anna zowel de se-
ries als de fi nale 4 x 400 meter estafet-
te. Dit resulteerde in een mooie vierde 
plaats. Een ander hoogtepunt bij het NK 
junioren was de tweede plaats van Youri 
Oolbekkink op de 800 meter. Toch zal 
deze medaille altijd een bitter nasmaak 
houden bij Youri: zijn tijd was zelfs op dui-
zendsten gelijk aan de winnaar. 

Naast deze hoogtepunten waren er het 
afgelopen seizoen er ook atleten die 
niet konden pieken op het moment dat 
ze er zouden moeten staan. Erik van Bal-
legooijen miste zijn doel om onder de 2 
minuten op de 800 meter te lopen. Ook 
mij lukte het niet om de fi nales van het 

NK senioren 100 en 200 meter sprint te 
halen. 

Wintertrainingen
Binnenkort beginnen de wintertrainin-
gen. Dit betekent dat de omvang van de 
trainingen omhoog gaat. Op gebied van 
conditie, kracht, core stability, mobiliteit 
en snelheid zal keihard worden gewerkt 
om zo de basis te leggen voor een suc-
cesvol seizoen in 2012!  Hopelijk kan dit 
team als voorbeeld dienen voor alle jeug-
dige Hanzesport-atleten die ieder op zijn 
of haar eigen niveau aan atletiek doen.

Paul Robers
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Het Hanzesport Running Top Team (HRTT), onderdeel van onze vereniging, bestaat op dit moment 

uit acht talentvolle atleten met de aanleg en ambitie om op het nationale en internationale podium te 

acteren. De senioren Maarten van den Heuvel en Bram Rouwen vormen het boegbeeld van het team, 

waarvan verder deel uit maken: Ronald Kleine Koerkamp, Jelmer de Vries, Mirthe Overkamp, 

Koen Vossers, Dennis Weijers en Vincent Maalderink. 

De training en coaching worden verzorgd 
door Herman IJzerman, sinds jaar en dag 
aan Hanzesport verbonden. Sportmas-
seur Frans Mintjens maakt ook deel uit 
van het begeleidingsteam, evenals de in-
spanningsfysioloog, Herman IJzerman jr. 
Zonodig kan een beroep worden gedaan 
op een vaste fysiotherapeut/manueel the-
rapeut: Michiel de Boer.  Driemaal per 
week wordt er gezamenlijk - op basis van 
individuele schema’s - getraind. Daarnaast 
werken de atleten zelfstandig trainingen 
af. Op de volgende pagina een impressie 
van het persoonlijk programma van één 
van de teamleden: Bram Rouwen. 

We vroegen Herman IJzerman naar de ac-
tuele stand van zaken. Allereerst de vraag 
of 2011 geworden is wat er van werd 
verwacht. Herman: “In 2011 zijn er weer 
vele, aansprekende persoonlijke records 
gevestigd. Zo liep Bram tijdens de Nij-
megen Global Athletics in mei van dit jaar 
op de 1500 meter een tijd van 3.43.94, 

 
HRTT

HRTT, 
altijd op weg 
naar de top

waarmee hij een vijfde plaats bezet op de 
Nederlandse ranglijst! Anderzijds is een 
enkele atleet ook geconfronteerd met te-
genslagen in de vorm van blessures e.d. 
Dennis, bijvoorbeeld, moest tijdens de 
Nederlandse Kampioenschappen in de fi -
nale 5000 meter uitstappen met een ham-
stringblessure. En dan de samenstelling 
van het team, zijn er wijzigingen te mel-
den? Herman: “Jazeker, drie teamleden 
hebben afgelopen periode, om uiteenlo-
pende redenen, afscheid genomen: Jaro 
Bellekom, Freek Lier en Saskia Lensink. 
Ook trainster/coach Anne Rose van der 
Wal, die zich met veel enthousiasme voor 
het team heeft ingezet, nam afscheid”. En 
komen er weer toppers bij? Herman: “ At-
leten die voldoen aan de vereiste criteria 
van talent, motivatie en discipline biedt 
het team de mogelijkheid lid te worden. 
Er wordt niet gericht gescout. Atleten van 
buiten melden zich spontaan en anderzijds 
stromen er ook atleten vanuit AVH door. 
Wat zijn jullie doelstellingen voor 2012? 

Herman: “We willen de organisatie en be-
geleiding van het team verder optimalise-
ren (regelmatiger inspanningstesten, meer 
internationale wedstrijden) en zodoende 
de atleten verder door te laten groeien 
naar (inter)nationaal niveau”.

Tenslotte, is het bericht juist, dat het HRTT 
verder gaat als aparte stichting? Herman: 
“Neen, het HRTT gaat niet verder als een 
aparte stichting. De atleten zijn en blijven 
lid van Hanzesport. Wel hebben we juni jl. 
de Stichting Hardlooptalentontwikkeling 
opgericht. Deze nieuwe stichting heeft 
als doel een volwaardige en professionele 
gesprekspartner te zijn voor sponsoren en 
donateurs. Op deze wijze wordt getracht 
om extra fi nanciële middelen voor het 
HRTT te verkrijgen”. 

Fred Volmer
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Het baanseizoen 2011 zit er weer op! Na een aantal mindere jaren 

is het dit jaar weer gelukt mijn persoonlijk record op de 1500 meter 

aan te scherpen tot 3’43’’94. Dat is een mooi uitgangspunt om aan 

de voorbereiding op het baanseizoen van 2012 te beginnen, met als 

doel dit persoonlijk record te verbeteren. Hier volgt een impressie 

van het verloop van de voorbereiding op een nieuw baanseizoen.

Mijn wedstrijdseizoen loopt van begin 
mei tot en met eind augustus, de overige 
maanden staan hoofdzakelijk in het teken 
van trainen. De maand september gebruik 
ik voor rust en herstel. In de maanden ok-
tober, november en december staat ver-
volgens het duurwerk centraal. De meeste 
trainingen zijn dan niet al te intensief en 
bestaan voornamelijk uit duurlopen, lichte 
interval en heuveltrainingen. In die pe-
riode wordt de lengte van duurlopen en 
heuveltrainingen langzaam opgevoerd. 
Een normale trainingsweek bestaat dan uit 
5 looptrainingen, 1 alternatieve training 
(vaak een fi etstraining) en één rustdag. 
Door de alternatieve training op de fi ets 
te doen kan ik toch het duurvermogen 
ontwikkelen en de kans op blessures klein 
houden. Per trainingsweek is er driemaal 
een training met oefeningen voor verbe-
tering van rompstabiliteit en algemene 
kracht. 

Test duurvermogen
Vaak doen we in deze periode ook nog 
een test om te kijken hoe het duurver-
mogen zich ontwikkelt: een zogenaamde 
VO2Max test op de loopband, waarbij 
de maximale zuurstofopname wordt be-
paald. Dit geeft extra informatie om het 

Nieuw baanseizoen Bram Rouwen

trainingsprogramma nog beter te kunnen 
sturen. Vooral belangrijk in deze maanden 
het trainingsritme weer goed op te pak-
ken te krijgen en te zorgen voor een brede 
basis. Een goed uithoudingsvermogen is 
voor de 1500 meter onmisbaar. Daarnaast 
is de basis nodig om verderop in de voor-
bereiding de intensievere trainingen aan 
te kunnen.

In januari en februari worden de trainingen 
intensiever. De alternatieve training wordt 
omgezet in een looptraining, waarmee het 
aantal looptrainingen op 6 uitkomt. De 
tempo’s van de baan- en intervaltrainingen 
gaan dan ook verder omhoog. Ook doe ik 
in die maanden mee aan enkele wegwed-
strijden. Veel trainingen werk ik alleen af 
en de wedstrijden gebruik ik dan ook om 
lekker de strijd aan te gaan. 

Trainingsstage
Eind maart gaan we dan met het HRTT 
op trainingsstage; erg belangrijk voor een 
goed baanseizoen. De tempo’s van de 
baantrainingen gaan verder omhoog en 
komen dicht in de buurt van de wedstrijd-
snelheid. Tijdens de trainingsstage doen 
we meerdere trainingen per dag. Voor mij 
geeft zo’n stage ook het voordeel van ex-

tra rust. In normale (werk)weken is dat vaak 
lastiger. Omdat de trainingsstage vaak in 
Holten plaats vindt, kunnen we in de om-
geving daar ook perfect de duurlopen en 
heuveltrainingen afwerken. 

Met dit programma ben ik eind april klaar 
voor het nieuwe baanseizoen, beginnend 
met een paar regionale wedstrijden en 
verderop in het seizoen nationale en inter-
nationale wedstrijden, hopelijk met nieu-
we persoonlijke records!

Bram Rouwen    

MEER WETEN OVER HET HRTT? 
KIJK OP WWW.HANZESPORT.NL
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Op de laatste zaterdag van oktober werd voor de 5e keer de Masters 

Werpvijfkamp gehouden. Met zonnig en droog weer èn een gemoedelijke 

sfeer was de dag bij voorbaat al geslaagd. Maar hoe zat het met de 

records? Het leek er even op dat dit jaar geen records gebroken zouden 

worden, maar de Belgische deelneemster Ingrid Vos categorie V45 

bezorgde ons op de valreep toch nog een record. Geen Nederlands, 

maar een Belgisch record uiteraard.

Voor de eerste maal zag de organisatie 
zich genoodzaakt met drie groepen te 
werken, want onze vrienden van SWIFT 
Roermond kwamen met maar liefst negen 
deelnemers naar onze afsluiting van het 
baanseizoen 2011. Hierdoor kwam er iets 
meer ruimte in het maximum aantal deel-
nemers dat kon worden toegelaten en op 
het allerlaatste moment werd besloten om 
ook vier senioren mee te laten doen. De 
organisatie is vooralsnog niet van plan om 
haar formule te wijzigen en op de laatste 
zaterdag in oktober in 2012 wordt het 
weer een echte MASTERDAG.

Reünie
Het was een unieke ervaring om onze eer-
ste gasten, die van heinde en verre kwa-
men, in het donker met een verlichte atle-
tiekbaan te mogen ontvangen. Ook onze 
juryleden van groep 1 (heren 35+ t/m 50+) 
en de wedstrijdorganisatie stonden bij het 
krieken van de dag paraat. Er werd niet 
alleen fanatiek geworpen, geslingerd en 
gestoten, maar ook veel bijgepraat, gela-
chen en ook hier en daar een traantje ge-
laten. Het was een oergezellige reünie met 
een uniek club werpvijfkampers. Ieder jaar 
mogen wij weer atleten welkom heten, die 
hun eerste werpvijfkamp in Zutphen be-
leven, maar ook de Kampioenen melden 
zich ieder jaar weer aan voor dit bijna niet 
meer weg te denken werpfeest. Ook dit 
jaar werden zij traditiegetrouw weer in de 
bloemetjes gezet.

Warme clubbinding
Mede door dit evenement is ons jurykorps 
de laatste jaren enorm toegenomen. Je 
voelt tijdens de dag, die voorbij is voor 
dat je er erg in hebt, een onvervalste war-
me clubbinding. Geen gemekker, geen 
gezeur, gewoon zes uur je taak zo goed 
mogelijk vervullen. In één woord gewel-
dig. In groep 2 (mannen 55+) werd er dan 
ook na het laatste nummer gewichtwer-
pen een fotosessie georganiseerd, waar 
onze juryleden gewoon bij hoorden en zij 
een applaus kregen voor hun inzet. Ook 
de wedstrijdleider Henk Brons was vol lof 
over de organisatie en de heren van ET 
Utrecht dreigden zelfs met deelname in 
2012 als werpers in plaats van bedieners 
van de LAM apparatuur.

Buffet en chocoladeletters
Het absolute sluitstuk van de dag was ons 
traditioneel buffet met koude schotels en 
maar liefst vier verschillende zelfbereide 
soepen, waaronder de veel geprezen 
‘Doesburgse mosterdsoep’ en de inmid-
dels niet meer weg te denken ‘Snert’. 
Het heerlijke buffet en de vruchtensalade, 
klaargemaakt door het kantineteam van 

Geslaagd lustrum 
werpvijfkamp

Peter Donkervoort gingen erin als koek. 
Voor iedereen die had meegeholpen dit 
evenement tot een succes te maken was 
er ook nog een lekkere chocoladeletter 
die werd uitgereikt door onze gastvrouw 
Petra van den Berg. Onze ingehuurde 
wedstrijdsecretaris, Paul Roobeek uit 
Apeldoorn, verzorgde de uitslagen die al 
op tafel lagen voordat de atleten de kanti-
ne binnenkwamen. Dat is weer een bewijs 
dat de samenwerking tussen de clubs in 
onze regio steeds beter wordt en dat we 
elkaar steeds vaker weten te vinden als er 
hulp nodig is. 

Complimenten
Als initiator en medeorganisator van de 
werpvijfkamp heb ik bijna van alle deel-
nemers complimenten gekregen voor de 
perfecte organisatie. Dank daarvoor, maar 
zonder de enthousiaste medewerking van 
mijn collega-vrijwilligers was dat echt niet 
mogelijk geweest. Ik hoop jullie allemaal 
op zaterdag 27 oktober 2012 weer te ont-
moeten tijdens de 6de werpvijfkamp bij 
AV Hanzesport.

Han van Dijk

 
MASTERS
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Dini van Ingen Schenau-Sloos

We maakten in de jaren zeventig voor 
het eerst kennis met de familie Van Ingen 
Schenau, en wel in Papendal waar atle-
tiekwedstrijden werden gehouden. Zoon 
Jefta en dochter Annemarie behoorden 
als kersverse Hanzesporters tot de deelne-
mers. Al snel bleek dat ook Dini en Ton de 
atletiek een warm hart toedroegen en lid 
zouden worden van Hanzesport. 

Dini heeft in de loop der jaren diverse 
functies binnen onze vereniging vervuld. 
Zo was zij meerdere jaren een accurate en 
toegewijde secretaresse van de wedstrijd-
commissie; werkte ze met veel humor en 
toewijding in de kantine en was zij ook tal 
van jaren jurylid en stuwende kracht achter 

diverse inschrijftafels. De benodigde spe-
culaaspoppen voor de gelijknamige loop 
werden door Dini tegen de meest gunsti-
ge prijs ingekocht. Dat was voor haar elk 
jaar weer een sport op zich.

Tijdens het zesjarige voorzitterschap van 
Ton steunde Dini hem optimaal. Terecht, 
dat Dini voor haar tomeloze inzet indertijd 
tot lid van verdienste van Hanzesport werd 
benoemd. De laatste jaren was Dini lid van 
de Plusgroep en liep in deze groep ook 
haar wekelijkse rondjes.

We zullen haar niet alleen blijven geden-
ken als een voortreffelijk en gedreven 
Hanzesporter, met een groot hart voor de 

Maandag 11 oktober jl. is Dini van Ingen Schenau-Sloos overleden. 

Zij is 76 jaar geworden. 

IN
MEMORIAM

vereniging, maar ook als een toegewijde 
(schoon)moeder voor Jefta en Ina, Anne-
marie en Ron, oma voor de kleinkinderen 
An, Tai, Liang en Wang en een onvoor-
waardelijke steun voor Ton.

Wij wensen Ton, Jefta, Annemarie, Ina, 
Ron, An, Tai, Liang en Wang alle sterkte 
toe met dit grote verlies.

Joop ten Ham
Hans Brinkman

  
Kom kijkEN  bij HA nzES pOR t

traIN  gezeLL ig mEE ! 

Ben jij ons nieuwe atletiektalent?
Van sprinten, verspringen tot kogelstoten. Voor de lol of in 
wedstrijdverband. Bij atletiekvereniging Hanzesport kan het allemaal. 
Sfeer en gezelligheid staan voorop bij het bereiken van persoonlijke 
prestaties. En we willen jou graag enthousiast maken voor atletiek als 
favoriete sport. Lijkt jou dit ook leuk? 

Kom dan vier keer gratis kennismaken met atletiek. 
Dan kun jij ontdekken waar jouw talenten liggen.
Ben je jonger dan twaalf jaar, dan ben je pupil. En ben je ouder dan 
twaalf jaar, dan ben je een junior. Je kunt gewoon langskomen bij de 
training van jouw categorie.

Kijk voor meer informatie 
op de website: www.hanzesport.nl

of neem contact op met de trainers
pupillen: Tosca Lammers, 
06-13858513

junioren: Richard van Gelder,
0575-570232
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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

aqua
schoonmaakbedrijf
antonie berger

Kijk voor het laatste nieuws op www.hanzesport.nl
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