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Jan Jansen, voorzitter
ieder1 zutphen city run 26/6
jeugd voor de jeugd
Foto: De Milagroep, hier in de Lange Hofstraat, verkent het parcours van de Ieder1 Zutphen City Run op zondag 26 juni a.s.

GROOTSTE SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND

H.W. Iordensweg 30
7391 KB Twello
Tel. 0571-271593
info@veldwijk.com
wwww.veldwijk.com
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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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Colofon
Hanzemare is een magazine voor leden en externe relaties van Atletiekvereniging Hanzesport en verschijnt
tweemaal per jaar. Deze editie heeft een oplaag van 650 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:
Rob van Campen (fotoredacteur), Henk Groen (coördinator), Jeanet Aartsen (redacteur),
René Scholten (redactielid) en Fred Volmer (eindredacteur a.i.)
Aan dit nummer werkten verder mee:
Ton van Ingen Schenau, Marguerite Tuijn, Albèr Giezen, Inge Sipkens, Petra van den Berg, Herman IJzerman,
Han van Dijk, Doortje Kroes, Hans Brinkman, Brigit Rouwhorst, Johan Bonekamp,
Bert van der Laan, Joop Saalmink
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Redactieadres: Uw reacties, bijdragen en tips graag per mail naar:
clubblad@hanzesport.nl
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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 met 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
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Hanzemare wordt gedrukt op hergebruikt papier
van het FSC-keurmerk.
Hanzemare
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namens de
REDACTIE

Al weer het derde nummer in de
nieuwe opzet. Wordt het drie keer
is scheepsrecht of last but not least?
Het voortbestaan van Hanzemare in deze
vorm is in ieder geval niet gegarandeerd,
als we kijken naar wat de vereniging in financieel opzicht staat te wachten.
Wij van de redactie hebben in elk geval
ons best gedaan weer een mooi en boeiend nummer te maken. Suggesties over
het voortbestaan zijn uiteraard welkom.

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

drukkerij Weevers
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Weevers Elna

Weevers Net

Weevers Emaus

Weevers

studio Contact

Wat de personele bezetting betreft valt
te melden, dat René Scholten de redactie
gaat verlaten. De digibytes houden hem
te veel beet, hij concentreert zich nu geheel op de website.
Maar gelukkig is Jeanet Aartsen onlangs
tot de redactie toegetreden. Door haar
komst is ook de m/v verhouding weer
enigszins recht getrokken. Om met James
Brown te spreken: this is a man’s world.
But it wouldn’t be nothing, nothing without a woman or a girl! We zoeken nog
versterking van ons team, wie volgt?
Veel leesplezier en prettige vakantie!!
Rob van Campen

namens het
Bestuur
Jan Jansen (56) is de nieuwe
voorzitter van Hanzesport. Hij
heeft het stokje van Ben Hofenk
overgenomen. Na een foto ‘op
hoogte’ vertelt hij wat zijn binding
met Hanzesport is en wat hem heeft
bewogen om de leiding van de club
op zich te nemen.

Jan Jansen, de nieuwe voorzitter
Vanaf 2000 is hij al lid en in die periode
heeft hij al eerder een bestuursfunctie vervuld. In de aanloop naar de nieuwe accommodatie was hij namelijk secretaris. Na de
ingebruikname van het complex in 2005
moest hij die functie wegens drukke werkzaamheden neerleggen. Jan: “Voordat ik
lid van Hanzesport werd was ik al sportief
bezig met wielrennen. Bij de gemeente
Brummen, waar ik toen werkte, vroegen ze
mij een keer mee te doen aan de NK Veldloop voor gemeenteambtenaren. Die waren toen in Zelhem. Het leek me wel wat
en ik ben toen voor mezelf gaan trainen. Ik
heb de 12 kilometer daar, onder winterse
omstandigheden, goed uitgelopen. Dat
hardlopen beviel me dus prima.”
Clubjongen
Jan vervolgt: “Omdat ik een ‘clubjongen’
ben ging ik op zoek naar een vereniging.
Dat werd dus Hanzesport, waar ik bij de
dinsdagavondgroep van Jan Rood terechtkwam. Daar loop ik nog steeds en
de sfeer bevalt me prima. Dat is gewoon
een reclame voor de vereniging, een sa-

menbindend element. In de beleidsnota
die we destijds hebben vastgesteld, had
het werken aan de sfeer een belangrijke
plek. Ik had er dan ook moeite mee toen
ik zag dat dit element in de nieuwe nota
niet is opgenomen. Daar gaan we dus aan
werken”.
Na Brummen kwam Jan in dienst bij de gemeente Wisch. Daar is hij als projectleider
betrokken geweest bij de gemeentelijke
herindeling, waarbij Wisch en Gendringen
zijn opgeheven en de gemeente Oude
IJsselstreek is ontstaan. Nu is hij belast
met twee projecten, waarbij reorganiseren
en bezuinigen centraal staan. Naast zijn
drukke werkzaamheden is hij ook al 25 jaar
actief bij Amnesty International. De laatste 10 tot 14 jaar als rapporteur, waarbij
hij onder meer onderzoek deed naar oorlogsmisdaden in Kosovo. Nu, 12 jaar na
dato, zijn ze daar, met behulp van DNA,
bezig de in een massagraf gevonden lichamen te identificeren. Zijn kortgeleden
verschenen boek ‘…..en de pijn wordt niet
minder’ schetst een schrijnend beeld van

het verdriet van een moeder die vermoedt
dat de stoffelijke resten van haar vermiste
zoon in dat graf worden gevonden en geïdentificeerd. Als dat het geval is, komt
wel een einde aan haar onzekerheid, maar
haar pijn wordt er niet minder om.
Uitdaging
Jan is dus maatschappelijk betrokken en
sinds kort is hij ook politiek actief bij Groen
Links. Niettemin vindt hij toch tijd om zo
nu en dan, naast de dinsdagavond, ook
op de zaterdagmorgen te trainen. Daar
heeft hij ook met zijn voorganger over het
voorzitterschap gesproken. Jan: “Ik dacht
toen: ‘die uitdaging wil ik wel aangaan’. Ik
heb de financiële perikelen die op dit mo>>

de sfeer is een
samenbindend
element
Hanzemare
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vooralsnog moeten
we er met zijn allen
flink tegenaan

ment spelen aangekaart en er geen doekjes om gewonden. Ik vind het heel belangrijk om daar goed en in alle openheid uit
te komen. Dat geldt ook voor de sfeer
binnen de vereniging, die ik weer in de
visie terug wil hebben. De financiële problemen hebben meerdere oorzaken. In de
eerste plaats zijn de kosten van de vereniging zelf gestegen en is het aantal leden
gedaald. Het onderzoek daarnaar bevindt
zich nu in de analysefase. Daarbij komt dat
de gemeente 12 miljoen moet bezuinigen
en de sport daarbij niet buiten schot blijft.
De buitenaccommodaties moeten kostendekkend worden en dit betekent dat onze
leden over een periode van vier jaar 50 tot
55 euro meer contributie per jaar zullen
moeten gaan betalen. Dat kan tot ledenverlies leiden en dat moeten we met zijn
allen zien te voorkomen. We moeten niet
in een negatieve spiraal terechtkomen.”
Meer ledeninzet
Over wat de club nu te doen staat zegt
Jan:”Eerst moeten we 100% kostendek-

kend gaan werken, inclusief het onderhoud van de baan. Dat houdt in dat van
de leden nog meer inzet wordt verwacht.
Als je nagaat dat het nu al moeilijk is om
vrijwilligers te vinden voor het schoonhouden van het clubgebouw, kun je je
voorstellen dat er wel wat moet gebeuren
als het grasmaaien er ook nog bijkomt.
Starten op een verliespositie is een slecht
begin. Reclame langs de baan en het zoeken van sponsoren zijn mogelijkheden die
optimaal benut moeten worden en dat
gaat maar moeizaam. We zitten nu wel
op het goede spoor met de ROC-clinics
en andere projecten. Het is een moeilijke
weg, maar de goede sfeer bij de verschillende loopgroepen kan ook een positieve
bijdrage leveren. Die moeten we vast zien
te houden. Misschien valt het met de bezuinigingen op den duur nog wel mee nu
de conjunctuur weer wat aantrekt, maar
vooralsnog moeten we er met zijn allen
flink tegenaan.”
Ton van Ingen Schenau

Redactie Hanzemare stelt zich voor
Op pagina 3 treft u de namen van alle mensen die aan dit nummer van Hanzemare hebben meegewerkt. Voor de productie, samenstelling en distributie is de redactie verantwoordelijk. Normaal gesproken verricht deze haar werkzaamheden achter de schermen,
maar dit keer willen we graag een uitzondering maken.

Technische nummers worden door de
redactieleden op geheel eigen wijze
geïnterpreteerd.
V.l.n.r. René Scholten, Rob van Campen,
Henk Groen, Fred Volmer en
Jeanet Aartsen.
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UITGELICHT
Ik kom er een paar keer per week.
Sinds vier jaar trainen er mijn
kinderen en ikzelf sinds een half jaar.
De sfeer is gezellig en prestaties
worden geleverd.
De atletiekbaan van Hanzesport aan
het Deventerachterpad.

De Baan: goud onder mijn voeten
Geen atletiekbaan is dezelfde. Onze baan
is een kunststof zeslaansbaan met aan
beide lange zijden sprintlanen. Hij werd in
2005 door de gemeente aangelegd en is
specifiek ontworpen om op te trainen. Dit
heeft te maken met de keuze voor het concept van breedtesport: zoveel als mogelijk
mensen de mogelijkheid bieden kennis te
maken met sport in al zijn facetten.
Door de ligging van het clubhuis en de nadrukkelijke wens van de trainers dat ook
buiten om de baan in- en uitgelopen kan
worden – zijn de bochten van de baan iets
scherper, dan de meeste banen. Ze voldoen wel aan de normering om regionale
wedstrijden te houden. In het middenveld
van de baan zijn alle voorzieningen aanwezig om de werp- en springnummers te verwerken. En er is een trainingsheuvel met
daaronder verborgen het materialenhok.
Voorgeschiedenis
Hanzesport is de grootste gebruiker van
de atletiekaccommodatie. In het verleden trainden de Hanzesporters op een
grasveld achter De Aanleg in Almen en
begin 1970 wordt verhuisd naar het voormalig jaarbeursterrein in Zutphen. In een
krantenartikel (1970) lees ik de kwalificatie

die Aad Steijlen geeft aan die situatie van
toen: “Eigenlijk is dit terrein alleen maar
geschikt voor speerwerpen”. De journalist omschrijft het terrein als “een knollenveld”. Ondanks deze barre omstandigheden worden door de leden, zoals Aad
Steijlen en Wim Hofstee, prestaties geleverd die de landelijke pers haalden.
Ook wordt in de zeventiger jaren het terrein Noordveen gedeeld met de (voormalige) voetbalclub Hercules. Daar bouwen
leden van de vereniging een kleedhok en
leggen zij eigenhandig een verspringbak,
een kogelring en een 300 meter grasbaan
aan.
De grasbaan wordt in 1977 vervangen
door een sintelbaan. De gravelondergrond vergt veel onderhoud. Gaten opvullen, besproeien en rollen en lijnen schoonmaken. En toen werd de baan afgekeurd
door de KNAU. De wens was de aanleg
van een kunststofbaan.
Herman Heuvers en Ton van Ingen – Schenau vertellen mij over die tijd, ik lees het
boekje “Van gravel naar kunststof” en bestudeer de website van Hanzesport (historie). Er brak een vreselijk spannende tijd
aan, omdat Hanzesport in eerste instantie
geen sportaccommodatie kreeg toegewe-

zen bij de herverdeling van alle accommodaties onder de sportverenigingen door
de gemeente. De aanleg van de huidige
kunststofbaan èn het overleven van de
vereniging, was het resultaat van een intensieve lobby. Die lobby ging gewapend
met sterke argumenten die inspeelden op
demografische ontwikkelingen, marktaandelen en breedtesport. En het was het resultaat van een portie geluk dat de twee
korfbalverenigingen in Zutphen samen
gingen en er aan het Deventerachterpad
een accommodatie beschikbaar kwam.
Beheer door SAAZ
De huidige atletiekaccommodatie is aangelegd op gemeentegrond. Totale kosten,
net geen 2 miljoen euro. De gemeente
zorgt voor het grote onderhoud. Het beheer van de baan is uitbesteed aan SAAZ
(Stichting Atletiek Accommodatie Zutphen). SAAZ is verantwoordelijk voor het
exploiteren van de kantine, het wedstrijdsecretariaat, de materialen en de baan.
Daarmee verwerft SAAZ inkomsten. Zo
ontvangt SAAZ van A.V. Hanzesport tweederde van de contributie van diens leden.
Hiermee is de jaarlijkse afdracht van SAAZ
aan de gemeente, voor de exploitatie van
de baan, gedekt.
>>
Hanzemare
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Ultieme baangevoel
Door inzet van kwaliteit en vrije tijd van
vele personen hebben we beschikking
over een mooie atletiekaccommodatie.
Wat betekent die baan voor de gebruikers? Een impressie.

Nadeel oude baan:
bij slecht weer altijd plassen.

Om de kosten voor de gebruikers te drukken, worden beheer en onderhoud grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers –
onder aansturing van SAAZ. Zo is er een
team voor de kantine en het Jobteam.
Dik Brokken en Harry Post, twee van de
zes leden van het jobteam, vertellen dat
inzet van hun team jaarlijks ongeveer zeven honderd uren vergt. Zoals het goede
gebruikers betaamt, geven de trainers van
Hanzesport aan hen door als er materialen
kapot zijn gegaan of zijn zoekgeraakt. Fabiënne Tousain, voorzitter van SAAZ, vertelt me dat extra vrijwilligers welkom zijn.
Het gebruik van de baan wordt aangemeld aan SAAZ en op de agenda geplaatst (website Hanzesport – contact –
SAAZ – agenda). De baan wordt elke dag
van de week gebruikt. Alle ochtenden,
met uitzondering van de vrijdag. Alle middagen, met uitzondering van het weekend
- afgezien van de wedstrijden - , van 15.00
uur tot 21.30 uur. Met een gemiddelde
continue bezetting van veertig personen.
Dit intensieve gebruik van de baan vergt
afstemming. Ennie Nijhuis - één van de
doorwinterde trainsters van Hanzesport
- vertelt mij dat hiervoor regels zijn. Dat
begint met de afstemming van de trainingen door de trainers zelf over het gebruik
van de lanen. De lanen van de banen zijn
ingedeeld naar looptempo: van laan 1
(snel) aflopend naar laan 4. De banen 5 en
6 worden gebruikt voor de sprintnummers
en het horden lopen. Inlopen gebeurt met
de klok mee en tijdens de trainingen loop
je altijd tegen de klok in. En er zijn algemene gebruiksregels opgesteld - ook met
het oog op het behoud van de baan en de
materialen (zie website Hanzesport - gebruiksregels).
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Erik van der Velde, atleet en wielrenner,
vertelt mij: “Wat ik wel plezierig vond aan
de sintelbaan, is dat je kon horen of er iemand achter je aan kwam. Of iemand je in
ging halen. Dat geknisper onder de voeten was duidelijk te horen. Nadeel was dat
er bij slecht weer altijd plassen zaten in de
ingesleten bochten. De nieuwe kunststofbaan is duidelijk stiller en soepeler om op
te lopen.”
Wim Veldhuis, trainer, kort van stof, schuift
me wat steekwoorden toe: “De oude baan
was stoffig, deze baan is meer weersbestendig en sneller. Het lijkt eerder blessuregevoelig.” En vervolgens vertelt hij in
geuren en kleuren over het ontstaan van
de trainingsheuvel, waarbij hij destijds betrokken is geweest. Deze is goed te gebruiken bij de trainingen, dient tevens als
tribune en onttrekt het materialenhok aan
het zicht van de omwonenden, want nu is
de atletiekbaan een harmonisch geheel.

andere vering en die kan leiden tot blessures – wat ook afhankelijk is van schoeisel, gebruik van spikes en de frequentie en
intensiteit waarmee je traint.”

mama, de baan,
daar kun je heel erg
hard op lopen ..
Zelf heb ik alleen een prille ervaring op de
nieuwe kunststofbaan. Mijn ultieme baangevoel omschrijf ik als volgt: “Ik zet mijn
blik op oneindig en voel hoe mijn benen
bewegen, de voeten terugveren en het
lopen bijna als vanzelf gaat. In gedachten beweeg ik als een Florence Griffith: ik
weet dat de werkelijkheid anders is. Het
gevoel is ultiem. Goud, in ieder geval onder mijn voeten.”
Mees Kwakkelaar, mijn jongste telg (6)
vat zijn baangevoel kernachtig samen:
“Mama, de baan, daar kun je heel erg hard
op lopen.” Het voetgevoel is er, misschien
komt er ooit goud in zijn handen…..
Petra van den Berg

Ennie Nijhuis: “De nieuwe baan is veel
constanter, sneller en biedt meer mogelijkheden om te trainen. Er is inderdaad een

loopGROEPEN

Wie graag verder dan 10 tot 15 km
wil lopen kan terecht bij de Lange
AfstandsGroep. De LAG-groep is één
van de ongeveer vijftien loopgroepen
van Hanzesport. Ik sprak met Wilbert
Menkveld, één van de twee trainers
van deze groep.

Een kijkje bij de Lange AfstandsGroep
De LAG-groep bestaat al lang en was binnen Hanzesport bekend als de 15-21 km
groep, ooit opgezet door Ton ten Have.
Deze naam dekte de lading niet meer,
omdat een deel van de lopers in de groep
ook 30 km of marathons loopt. De LAGlopers vonden ze een passende naam met
een goede uitstraling. De groep bestaat
uit ongeveer 25 gevorderde lopers, zowel
mannen als vrouwen, dertigers tot en met
zestigers. De meeste lopers zijn wedstrijdgericht, en dat is te merken. Afgelopen
maanden liepen ze onder meer de halve
marathon van Egmond, de Midwintermarathon in Apeldoorn, de Jutbergloop in
Dieren en de Achtkastelenloop in Vorden.
Ongeveer de helft van de groep loopt
jaarlijks minimaal één marathon.
Eigen ambities
Wilbert Menkveld traint de lopers samen
met Wim Ritsma, die ze uit Dieren kenden. Ritsma heeft de trainersopleiding al
afgerond, waar Menkveld nog mee bezig
is. Bovendien loopt Wim Ritsma zelf ook
fanatiek en behaalt daarbij fantastische
tijden. Hij loopt de marathon zelf binnen
de 3 uur. Dat stimuleert de andere lopers,
hoewel ze vooral voor hun eigen ambities
lopen. Maar Ritsma voelt door zijn eigen
ervaring goed aan wat prettig is in een
training. Assistent-trainer is Jan Jansen, de
nieuwe voorzitter van Hanzesport.
Op maandagavond traint de groep op
de baan. Het gaat dan om intervaltraining, loopscholing, balans en kracht. Op
zaterdagmorgen staan duurlopen op het

programma, het liefst op verschillende
locaties zoals de Lochemse Berg en het
buitengebied van Vorden. Een keer per
maand lopen ze samen met de lopers van
CAV Gelre uit Dieren op en rond de Posbank. Daarnaast trainen de meesten nog
één keer per week voor zichzelf. Hoewel,
voor zichzelf… ook dit gebeurt vaak met
anderen uit de groep. Een minimum van
twee keer per week trainen is wel nodig
om met de groep mee te kunnen.
Op elkaars verjaardagsfeestjes
De LAG-lopers trainen gevarieerd en halen goede resultaten. Daarnaast zijn ze
een hechte groep, die sociaal sterk op
elkaar betrokken is. Zo gaan ze gezamenlijk naar wedstrijden, hebben een jaarlijks
trainingsweekend en een Nieuwjaarsborrel. Kort na ons gesprek is de marathon
van Enschede waar een aantal mensen
gaat lopen en een aantal meegaat als toeschouwer. Op zondag 10 april hebben drie
leden van de groep de marathon in Parijs
gelopen. Ze kwamen de maandagavond
erna toch wel even naar de training met
stokbrood en wijn. Zelfs op elkaars verjaarsfeestjes komen ze tegenwoordig!
Wat betekent de vereniging Hanzesport
voor deze groep? Hanzesport is in de eerste plaats faciliterend door de accommodatie en trainers. Andersom komen uit de
LAG-lopers een aantal bestuursleden of
oud-bestuursleden, zoals Ben Hofenk, Jan
Jansen en Miel de Rooy.
Ook organiseren ze jaarlijks de ZutphenDeventer-Zutphen-loop waar ook lopers

uit Dieren en Vorden voor worden uitgenodigd. Het zou erg leuk zijn als ook
andere Hanzesporters die zo’n 20 km of
meer kunnen lopen hieraan mee zouden
gaan doen. Dat geldt ook voor de zogenoemde treinenloop in juni (met de trein
naar Deventer en dan terug lopen) en het
traject Zutphen-Brummen (via het pontje)Zutphen dat ze in de voorbereiding naar
de marathon van Berlijn lopen.
Doorstroming
Het zou leuk en goed zijn voor de vereniging als er binnen de loopgroepen van
Hanzesport meer doorstroming zou zijn.
Deze taak ligt volgens Menkveld primair
bij de trainers van de verschillende loopgroepen. Nu komen lopers niet altijd bij
de meest geschikte loopgroep terecht of
blijven ergens te lang ‘hangen’ waardoor
ze sportief niet aan hun trekken komen of
juist boven hun eigen niveau moeten lopen met alle kans op blessures.
Wedstrijden met namen als de Diepe Hel
en de Berenloop zouden sommige minder
ervaren atleten misschien afschrikken. Zo
niet de LAG-lopers. Zou hardlopen dan
toch echt verslavend zijn? Wilbert Menkveld antwoordt op die vraag met een volmondig: “Ja!” en voegt eraan toe: “Ik vind
het een fantastische manier om inspanning
en ontspanning te combineren.”
Marguerite Tuijn

Hanzemare
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wedstrijden

V.l.n.r. Rudy Bastiaans, Hans de Bie en Jan Rood

De eerste Ieder1 Zutphen-City-Run
komt eraan!!
Op zondag 26 juni wordt in Zutphen een groots breedtesportevenement
georganiseerd. Initiatiefnemer is de Stichting Breedtesportactiviteiten
Zutphen. In het programma is onder andere de Ieder1 Zutphen-City-Run
opgenomen. Voor de organisatie hiervan heeft A.V. Hanzesport haar
medewerking toegezegd. René Scholten legde zijn oor te luisteren bij de
drie organisatoren Jan Rood, Hans de Bie en Rudy Bastiaans.
Jan Rood: “We zijn eigenlijk al jaren bezig om een wedstrijd in het centrum van
Zutphen te organiseren. Er komen steeds
meer loopjes in steden en deze worden
steeds populairder. We kunnen niet achterblijven en willen hier graag op aansluiten. De IJsselloop in Deventer is een goed
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voorbeeld van een stadsloop en uiteraard
hebben we hier goed naar gekeken. Er zijn
tegenwoordig heel veel recreatieve lopers
die na afloop nog even een terrasje willen pikken. De organisatie van een loop in
de bebouwde kom is echter lastiger dan
een loopje in het buitengebied zoals de

Hanzeloop. Daarom zochten we iemand
die kennis heeft van de gemeente en de
winkeliers. Dan kom je al gauw uit bij Cees
Samuels, oud sportambtenaar van de gemeente Zutphen. Cees was direct enthousiast, maar hij wilde wel zijn maatje Hans
de Bie er bij betrekken met wie hij heel
succesvol in de organisatie van de Vuelta
heeft samengewerkt.”
Voldoende te beleven
Om een groot draagvlak te krijgen wordt
er niet alleen een hardloopwedstrijd georganiseerd, maar zijn er ook andere sporten
te bekijken en te beoefenen. Voor het gehele evenement is de Stichting Breedtesportactiviteiten Zutphen opgericht.
Hans de Bie: “De stichting coördineert en
draagt zorg voor de vergunningen. Als dit
raamwerk staat, worden de verenigingen
benaderd voor het sportieve gedeelte.
We zijn er als Stichting wel trots op dat
we de begroting zonder subsidie dekkend
hebben gekregen.”
Jan Rood: “Er zijn niet alleen sportieve
activiteiten; ook voor de mensen die daar
niet aan meedoen is er voldoende te beleven.” Hans de Bie: “Zo is er bijvoorbeeld
een kelnersrace waarbij de deelnemers
met een blad volle glazen vanaf de Wijnhuistoren een rondje moeten sprinten, om
de fontein heen. Onderweg komen ze dan
allerlei hindernissen tegen. De organisatie
van de kelnerrace ligt bij de organisatie
van de Bokbierdag. Dan is er ook nog veel
muziek in de stad, waaronder de Old Iezer
Jazz Band.” Jan Rood: “Er is ook aan de
kinderen gedacht. Zo is er een skateboard
ramp, een springkussen en een draaimolen.” Ook is er gelegenheid om kennis te
maken met atletiek-onderdelen.”
Internationale deelname
Om een mooi en afwisselend parcours te
krijgen door Zutphen moest er wel wat
gepuzzeld worden. Omdat de binnenstad
te klein is voor meerdere rondes werd besloten om één ronde te maken van 10 kilometer. Rudy Bastiaans: “We hebben zoveel mogelijk geprobeerd om kruisingen
met het wegverkeer te vermijden. Er zitten
2-3 knelpuntjes in, maar dat was makkelijk op te lossen. Ik denk dat we de lopers
een mooi en afwisselend parcours kunnen
bieden. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers,
waaronder de verkeersregelaars van Han-

zesport, die dit allemaal mogelijk maken.”
Jan Rood: “Naast de 10 kilometerloop is
er natuurlijk ook nog een kidsrun over 1
kilometer. Daarnaast zijn we ook erg blij
met alle overige activiteiten die tijdens
de loop worden georganiseerd. Denk
dan bijvoorbeeld aan de wandel- en nordic walkingtocht die door de wandelvereniging Shrewsbury en Hanzesport wordt
georganiseerd.” Hans de Bie: “Er is zelfs
internationale deelname. Er doen namelijk
sporters mee uit de zustersteden van Zutphen: Horstmar (Duitsland), Shrewsbury
(Engeland) en Satu Mare (Roemenië).”

Het parcours is
mooi vlak dus we
verwachten mooie
tijden.

Ieder1 Zutphen-City-Run zondag 26 juni
De hoofdafstand is een loop over 10
km voor zowel wedstrijdatleten als
recreanten en bestaat uit één ronde.
Na het verlaten van het mooie, historische centrum gaat het parcours
grotendeels over verharde fietspaden
met prachtige uitzichten over de IJssel en door de vele parken rondom
de stad. De afstand is nagemeten en
exact 10 km. Voor de jeugd is er een
kidsrun over 1000 meter in het centrum van Zutphen. Ook deze loop
gaat over één ronde. De loop maakt
onderdeel uit van een groots breedtesportevenement op en rond de Markt
in Zutphen. Het geheel wordt opgeluisterd met livemuziek en diverse attracties. In Zutphen is het op 26 juni
koopzondag.

Zutphense zomertocht
Zo’n 350 deelnemers
Jan Rood:”Het was ook nog wel even
zoeken naar een geschikte datum. We
moesten goed uitkijken dat deze loop
niet samen zou vallen met andere loopjes in de buurt. We wilden ook liever iets
eerder dan 26 juni maar dan zaten we al
gauw met Pinksteren en Vaderdag.” Hans
de Bie: “We wilden wel dat de Cityloop
op een zondag zou plaatsvinden. Door de
combinatie met een koopzondag konden
we de ondernemers in de binnenstad er
ook bij betrekken.” Rudy Bastiaans: “We
zijn nu zo`n 1,5 jaar bezig met de organisatie. Een paar jaar geleden hebben we, ook
samen met Kees Samuels, de NK Veldloop
voor ambtenaren georganiseerd. Deze
kennis is ons nu goed van pas gekomen.”
Jan Rood: “We verwachten zo`n 350 deelnemers. Het is een echte KNAU-wedstrijd
met geldprijzen. Ook wordt er met een
chip gelopen.” Rudy Bastiaans: “Het
parcours is mooi vlak dus we verwachten
mooie tijden. De start van de kidsrun is om
14.00 uur. De start van de 10 kilometer is
om 14.30 uur en zowel de start als de finish is op de markt.”

Deze wandeltocht – ook op 26 juni
– bestaat uit twee afstanden, te weten 6 en 10 km. De tocht gaat door
het historische centrum van Zutphen,
prachtige parken en de 10 km door
een gedeelte buitengebied. De tocht
is bestemd voor wandelaars, nordic
walkers, sportief wandelaars en rolstoelers.

Kijk voor meer informatie en inschrijving op www.hanzesport.nl
U kunt ook met een team van uw bedrijf deelnemen aan de Business Run.

René Scholten
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Jeugd, actief voor jeugd
Hanzesport kent een levendige jeugdafdeling. Zo’n honderdvijftig kinderen
en jongeren sporten wekelijks op de baan, ‘buiten’ of in de Hanzehal.
Binnen deze groep zijn er een aantal jeugdleden actief voor andere jeugd

Ze zijn zo
enthousiast en
willen graag
iets leren

Assistent trainer Anne Scholten
in actie bij de mini-pupillen

binnen de vereniging. Assistent-trainer Anne Scholten en assistent-trainer/
jeugdbestuurslid Niek van Heuvelen vertellen wat ze doen en wat hen
motiveert om zich in te zetten voor de club.
Anne Scholten (16 jaar) zit in 4-havo op
het Isendoorn College. Al bijna vier jaar
sport ze bij Hanzesport, nu als B2 junior.
Twee jaar geleden viel ze in voor een zieke
assistent-trainer bij de mini-pupillen. Ze
vond het zo leuk dat ze is gebleven. Elke
maandag van 17.00 tot 18.00 uur is te vinden op de baan of in de Hanzehal om de
mini-pupillen de beginselen van de atletiek bij te brengen.
Alles nog leren
Als ik Anne vraag naar haar werk als assistent-trainer, begint ze enthousiast te
vertellen. “De mini-pupillen zijn tussen
de vier en zeven jaar. Het zijn zo’n vijftien

jongens en meisjes en Sabine is hun vaste trainer. Ik assisteer haar. We beginnen
meestel met een bal- of tikspelletje en als
de kinderen warmgedraaid zijn doen we
een paar atletiek-onderdelen. Dus binnen de looponderdelen de sprint en de
langere afstand en technische onderdelen
als ‘hoog’, ‘ver’ en een bal werpen als een
speer. Het is echt een eerste kennismaking
met atletiek. Ik vind dit echt de allerleukste leeftijd. Ze moeten alles nog leren en
staan daar heel open voor. De een pikt het
snel op, een ander niet. Dat is heel verschillend. Of ze ook tegen me opkijken?
Dat weet ik eigenlijk niet. Als ik ze in de
stad tegenkom lachen ze naar me en sommigen zeggen ‘juf’ of ‘juffie’ tegen me.”
Enthousiast
“Enkele mini-pupillen doen mee met
wedstrijden. Dat zijn de mini’s die er al
wat langer op zitten. Verschillende
trainers begeleiden ze tijdens
de wedstrijden. Ik motiveer ze
om een mooie prestatie neer
te zetten. Zo geef ik tips om
hun energie goed te verdelen Bij een loopnummer
als de 600 meter starten
ze vaak te snel en zijn dan
halverwege helemaal stuk.
Dus zeg ik: ‘Rustig begin-
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nen, dan kun je de laatste 200 meter zo
hard als je nog kan’.”
Ervaring in het omgaan met kinderen is
niet noodzakelijk als trainer, maar natuurlijk wel handig. Anne: “Ik had al ervaring
met jonge kinderen als oppas. Dat scheelt
wel, je weet dan hoe je met ze om kunt
gaan. Zeker in zo’n groep mini’s. Je moet
ze continu in de gaten houden want ze
zitten overal op en aan. Soms ben ik wel
even stevig naar ze, maar ook niet té, want
dat werkt ook niet. Het is gewoon echt
heel leuk om te doen. Ze zijn zo enthousiast en willen graag iets leren. Dat is geweldig om te zien.”

Het jeugdbestuur:
v.l.n.r. Sanne, Laura, Niek, Tim
(Sjoerd ontbreekt)

Humor
Niek van Heuvelen, (17 jaar) zit in het examenjaar van de havo op het Baudartius
College. Hij trainde eerst de tweedejaars
A-pupillen, en sinds kort de D-junioren
(12-13 jr). Niek is lid van Hanzesport sinds
de opening van de nieuwe atletiekbaan.
“Ik zat op hockey, maar de wedstrijden
gingen naar de middag en dat kwam mij
niet goed uit. Op de nieuwe baan waren er
clubkampioenschappen waar mensen van
buiten ook aan mee mochten doen. Ik was
gelijk verkocht.” Niek gaat straks de pabo
doen en vroeg zelf of hij kinderen mocht
gaan trainen om ervaring op te doen. “Ze
zeiden tegen mij: ‘Kom maar langs op
woensdag.’ Ik begon aan de zijlijn, met
dingen klaarzetten en leerde steeds meer
bij. Ook in de manier van leiding geven. Ik
wil er altijd de nodige humor erin brengen,
maar deed dat in het begin een beetje té.
Met als gevolg dat ze mij niet altijd serieus
namen. Dat pak ik nu anders aan. Als ik
iets uitleg, moeten ze wel even luisteren.
Nog wel steeds met humor hoor. Ik vind
de D-junioren een leuke leeftijd en wat de
sport betreft kun je wat dieper op de onderdelen ingaan.”

Jeugdbestuur
Naast zijn werk als assistent-trainer zit Niek
in het jeugdbestuur. Al voor het vierde
jaar. “We zitten met vijf jongeren in het
jeugdbestuur en proberen voor elke leeftijdsgroep bij de jeugd een leuke activiteit
aan te bieden. Voor de pupillen en D-junioren is er een kamp en we doen altijd iets
met Sinterklaas. De C-junioren en ouder
hadden vorig jaar gourmetten met een
filmpje en voor de D-junioren was er een
bowlingavond. Het is veel werk hoor, veel
meer dan iedereen denkt! Zo is er altijd
gedoe over de datum van het kamp. De
wedstrijddata zijn laat bekend; we moeten
dan allang een locatie geregeld hebben.
Dus proberen we wat te reserveren, wat
ook weer afgezegd kan worden.”
Waarom hij zo veel tijd in de vereniging
steekt? Niek (glimlachend): “Ik ken het van
huis uit. Mijn vader is actief bij de scouting. Ikzelf trouwens ook. Ik vind het leuk
en wil bij een club ervaring opdoen. Als
gewoon lid van een vereniging zie je helemaal niet wat er allemaal gebeurt. Nu wel.
Ik heb voor mezelf meer overzicht en ook
een vinger in de pap. Als ik dan zie dat
jongeren lekker sporten en ouders zeggen
dat een activiteit leuk en goed georganiseerd was, motiveert mij dat.”
Jeanet Aartsen

Maatschappelijke stage
Alle middelbare scholieren
doen een maatschappelijke
stage. Afhankelijk van leerjaar
en school zetten ze zich
een aantal uren vrijwillig in
voor een maatschappelijke
organisatie of club.
Vrijwilligerswerk bij je eigen
sportvereniging is één van
de mogelijkheden. Wil je je
stage doen bij Hanzesport?
Informeer bij hoofdtrainer
Richard van Gelder naar de
mogelijkheden.
Hanzemare 13
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Hardlooptraining
ROC Aventus-studenten
In het kader van de Wet Investeren
in Jongeren (WIJ) doet de
gemeente Zutphen aan jongeren
in de leeftijd van 18 tot 27 jaar
zonder werk een zgn. Werkleeraanbod met als doel om via
opleiding, stage of een baan te
komen tot een succesvolle plek op
de arbeidsmarkt. Als tegenprestatie
moeten deze jongeren (m/v) een
traject volgen bij het ROC Aventus.
Onderdeel daarvan is een serie
loopclinics bij Hanzesport
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Bij het ROC Aventus krijgen de jongelui
een programma aangeboden met o.a.
sociale vaardigheden, arbeidsmarktvaardigheden en digitale vaardigheden. Ook
sport maakt onderdeel uit van het programma. Voor dit sportgedeelte kocht het
ROC Aventus, evenals vorig jaar, een hardlooptraining in bij Hanzesport, bestaande
uit tien clinics van telkens anderhalf uur op
dinsdagmiddagen.
De trainingen werden gegeven door trainer Brigit Rouwhorst en assistent-trainer
Johan Bonekamp; de groep bestond bij
aanvang uit een achttal studenten in de
leeftijd van ca. 23 jaar plus hun ROC-begeleider Arjan Troost. Na een introductie
en bespreking van huisregels werd op 5
oktober jl. begonnen met de training. Het
merendeel van de studenten had in het
verleden wel eens gesport, maar inmiddels stond de sportbeoefening op een
laag pitje of er was in het geheel geen
sprake van. Dit, gevoegd bij het verplichte

karakter van de deelname, vergde wel een
geheel andere aanpak dan bij de reguliere
startende loopgroepen. Bij een fors aantal deelnemers bleek er verder naast het
hebben van geen werk sprake van onderliggende problematiek, zoals schulden,
drugsgebruik, gebroken gezinnen, huisvestingsproblemen.
Passend aanbod
Wij beperkten ons uiteraard zoveel mogelijk tot de hardlooptraining en streefden
ernaar een gevarieerd, zoveel mogelijk bij
de doelgroep passend trainingsaanbod te
verzorgen. Uiteraard oefenden we op de
baan, waarbij we m.n. speelse loopvormen
aanboden, maar we deden eveneens duurlopen buiten de baan. Zo was de duurloop
op de Gorsselse Hei en vooral de duurloop
langs de Berkel van landgoed Velhorst naar
de koepel van Staring een succes.
Het trainen van hardlopen werd een aantal
middagen gevarieerd met speerwerpen

COLUMN
Overigens bleken er
ook een paar zonder
meer veelbelovende
hardlooptalenten
tussen te zitten.

en kogelstoten, waarbij het een vondst
was om een aantal jongeren zelf (via o.a.
het internet) uit te laten zoeken wat de
juiste techniek was voor deze onderdelen. Dit verhoogde duidelijk de gemotiveerdheid, want die liet nog wel eens te
wensen over, hoewel wij als trainers alsook
de ROC-begeleider de motivatie zoveel
mogelijk trachtten aan te prikkelen. Overigens bleken er ook een paar zonder meer
veelbelovende hardlooptalenten tussen te
zitten. Wie weet gaan zij dit talent nog verder ontwikkelen. De weg naar Hanzesport
weten ze nu te vinden.
De laatste trainingsdag was op 14 december jl. De als afsluiting geplande Coopertest kon geen doorgang vinden, omdat de
baan i.v.m. sneeuwval niet te gebruiken
was. We hebben na afloop met z’n allen
nog wat gedronken en een door Brigit
voortreffelijk gebakken appelflap gegeten.
De deelnemers werd als aandenken een
jaarkalender 2011 meegegeven, voorzien
van tijdens de trainingen gemaakte foto’s.
Dit werd merkbaar op prijs gesteld (er
hangt ook een exemplaar in het clubhuis).
Al met al kijken wij als trainers, ondanks de
specifieke problematiek en wijze van aanpak, terug op een tiental leuke trainingen
met de ROC-studenten. Aan onze woordenschat hebben bovendien een aantal
bijzondere woorden en uitdrukkingen kunnen toevoegen. Wat ons betreft mogen
gemeente en ROC volgend jaar weer bij
Hanzesport aankloppen.
Brigit Rouwhorst, trainer
Johan Bonekamp, assistant-trainer

Het zeuren kent eens per jaar zijn hoogtepunt, namelijk bij de invoering van de
zomertijd. In de laatste week van maart
bekruipt mij het gevoel van collectief
onrecht dat ons mijns inziens wordt aangedaan. Het onrecht dat we ’s morgens
niet goed kunnen wakker worden en ’s
avonds niet goed in slaap kunnen komen. Is er nu nergens een wetenschapper te vinden die wil en kan uitzoeken
wat de maatschappelijke en economische schade is van deze westerse massahysterie? Het lijkt me toch dat mensen
door vermoeidheid en verminderde
alertheid minder produceren en presteren. En het verschil tussen de productie
in zomer- en wintertijd zal toch te meten
moeten zijn?
Meewarig
Wanneer mijn vrouw dit leest zal ze wel
meewarig haar hoofd schudden en medelijden met u hebben, omdat u nu ook
met mijn gezeur geconfronteerd wordt.
Pas bij de halve marathon van Doetinchem, wanneer de wintertijd in de nacht
ervoor weer is ingevoerd, begin ik me
weer een beetje mens te voelen en kom
ik eindelijk weer in mijn ritme.

Zomertijd
Lieve mensen, ik ben een zeur.
Althans dat vinden mijn vrouw
en kinderen. Mijn zeuren is thuis
inmiddels zo vanzelfsprekend

Op dit moment zitten we midden in
de zomertijd. De meeste vakanties zijn
gepland en geboekt. Nog even en de
meesten van ons trekken er op uit. Voor
de één breekt daarmee de periode aan
dat er eindelijk weer eens Bourgondisch
geleefd mag worden, voor de ander is
dit het uitgelezen moment om nieuwe
terreinen te verkennen op de geliefde
loopschoenen.

geworden, dat de overige
gezinsleden al verontrust worden
wanneer ik niet meer zeur, want dat
kan slechts betekenen dat ik ziek
ben, of nog erger.

Van harte hoop ik dat, waar uw voorkeur
ook naar uitgaat, de zomertijd u brengt
waar u op hoopt. Ik hoop op voldoende
nachtrust.
Welterusten.
Albèr
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Wethouder huldigt kampioenen

Doel gehaald: 10 kilometer!
Op 6 maart jl. was het zover. De groep
beginnende hardlopers, onder leiding van
Wim Veldhuis en Rianne Nijhof, die een
half jaar eerder met trainen was begonnen, slaagde in zijn opzet: meedoen aan
de Achtkastelenloop en de tien kilometer
halen. Er werden (netto)tijden behaald van
41,46 minuten tot 1 uur 08 minuten. De
groep heeft zich inmiddels opgeheven.
Het doel is gerealiseerd. Alle lopers (ook
die tijdelijk moesten stoppen) zijn gegrepen door het hardlopen en vinden een
plek in die loopgroep binnen Hanzesport,
die het beste past bij hun ambities. De
groep werd gesponsord door Frans Boerkamp van Running Center op de Groenmarkt (voorheen Sport Inn).

Clubkampioenschappen
Veldloop 2011
Maandagavond 14 maart jl. vonden - onder ideale omstandigheden - de Clubkampioenschappen Veldloop 2011 plaats. Alle
uitslagen en de foto’s van Joop Saalmink
vind u op de website van Hanzesport.

Sponsorcontract Univé
en Hanzesport
Op 25 maart jl. tekenden voorzitter Jan
Jansen van Hanzesport en vestigingsdirecteur Leo van Schaik van Univé de sponsorovereenkomst voor de Univé Stad en Land
Hanzeloop op zaterdag 3 september a.s.
Al vele jaren verbindt Univé haar naam aan
deze loop, die traditioneel wordt gezien
als de start van het hardloopseizoen na de
zomervakanties.

Twee Hanzesport atleten behaalden dit
voorjaar uitstekende resultaten tijdens de
Nederlandse Kampioenschappen Indoor
voor Junioren. Goud voor Youri Oolbekkink (17), op zowel de 800 als de 1500
meter, en zilver voor Anna Voskamp (17)
op de 400 m. Reden voor wethouder Rik
de Lange van Sportzaken om vrijdagavond
8 april naar Hanzesport te komen en onze
kampioenen te huldigen. Beide atleten
lopen in het Technisch Topteam van Hanzesport en trainen vooral de sprintonderdelen. Trainers Martin Oolbekkink en
Ennie Nijhuis werden uiteraard ook in de
huldiging betrokken.

KORT NIEUWS
op 28 april jl. een clinic Nordic Walking
voor leden van de Diabetes Vereniging
Zutphen en Omgeving. Plaats van handeling was de Gorsselse Heide. De clinic
duurde ruim een uur. Daarna was er koffie en thee, vertelden de trainers wat de
mogelijkheden zijn om bij Hanzesport te
bewegen en keerde het gezelschap weer
terug naar het clubhuis.

Eerste competitiedag masters
zit erop

Nog meer clinics!
Naast de loopclinics voor ROC-Aventus
studenten, waarover elders in dit blad
wordt gerapporteerd, organiseerde Hanzesport nog meer clinics. Zo verzorgden
Jan Rood, Ton de Jong en Joop Saalmink

Datum: 17 april 2011. Locatie: AV Hollandia in Hoorn. Na bijna twee uur rijden
stonden de mannen en vrouwen masters
van AV Hanzesport te trappelen van ongeduld. Voor de lopers kwam de competitiewedstrijd iets te vroeg in het seizoen
om echt te kunnen pieken, maar dat gold
natuurlijk ook voor de atleten van de andere clubs. Van de 38 deelnemende teams
werden de AV Hanzesport heren 24ste
met 3888 punten. Wilt u weten hoe onze
atleten hebben gepresteerd? Lees dan het
verslag van ploegleider Han van Dijk op
de website. Daar vind u ook de foto’s en
de uitslagen.

5 km testloop en Coopertest
Elke eerste dinsdagavond van de maand, aanvang 19.00 uur, behalve augustus:
Programma komende periode:
Dinsdagavond 5 juli
Coopertest
		
6 september Coopertest
		
4 oktober
5 km testloop
		
1 november
Coopertest
		
6 december
5 km testloop
Deelname is voor iedereen (dus ook voor niet-leden) en GRATIS.
Organisatoren: Evert v.d. Veen en Hans Brinkman
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Univé Stad en Land Hanzeloop
Zaterdag 3 september 2011 organiseert
Hanzesport de Univé Stad en Land Hanzeloop. Deze loop is uiterst geschikt voor
lopers, die een zuivere halve marathon en
een 10 kilometer willen lopen. Beide afstanden zijn namelijk gecertificeerd. Ook
is er de Drei-umme Jeugdloop van 2,5
kilometer voor jeugd tot en met 13 jaar.
Daarnaast is er een 5 kilometer prestatieloop.
Op alle afstanden vindt tijdregistratie
plaats via ChampionChip. Alle deelnemers
starten in het winkelcentrum Dreiumme in
Warnsveld, waar de lopers ook zullen finishen. De lopers kunnen verzekerd zijn van
een grote belangstelling en een gezellige
sfeer! Er is een ‘Lopersplein’ ingericht,
waar voor lopers en toeschouwers een
aantal leuke activiteiten zullen plaatsvinden. Verder is er livemuziek. Alle deelnemers ontvangen een leuke herinnering. De
afgelopen jaren verschenen er 600 tot 750
lopers aan de start. Meer informatie? Kijk
op www.hanzesport.nl.

Warme marathon Rotterdam
Zondag 10 april jl. nam een aantal Hanzeporters deel aan de Marathon van Rotterdam. Uiteraard was Joop Saalmink aanwezig om foto`s te maken. Benieuwd naar de
beelden?
Kijk dan op www.hanzesport.nl

KORT NIEUWS
het resultaat? Kijk op www.hanzesport.nl
(klik op HRTT en vervolgens op video).

Grote Veldloop Vorden
6 november
Op zondag 6 november a.s. organiseert
Hanzesport weer een nieuwe editie van de
Grote Veldloop. Het Grote Veld bij Vorden
is een van de fraaiste natuurgebieden van
de Achterhoek, met een grote variatie in
het terrein waar bos, hei en cultuurland
elkaar afwisselen. Daar wordt een mooi
parcours uitgezet over verschillende afstanden. Een deel van de route gaat door
terreinen van Natuurmonumenten. Meer
informatie over parcours, afstanden, starttijden en inschrijving: www.hanzesport.nl

Acht-kastelenloop
Sport verbroedert. Sport is gezond. Helaas
loopt niet altijd alles wens. Bij de start van
de Acht-kastelenloop dit voorjaar werd stil
gestaan bij het overlijden van een deelnemer aan de editie van 2010. Loopgroep
Manhattan, waar Leo te Vaarwerk deel van
uitmaakte, startte 1 minuut eerder dan
de andere deelnemers. Indrukwekkend en
een mooi eerbetoon.
Op de foto de start van de loopgroep.

Videoportret Hanzesport
Running Top Team
Ons Running Topteam (HRTT) bestaat al
weer zo’n jaar of vier en kent op dit moment twaalf talentvolle midden- en lange
afstandsatleten. Deze worden begeleid
door Herman IJzerman en Anne Rose van
der Wal. Bram Rouwen, Dennis Weijers en
Maarten van den Heuvel zijn al enkele jaren
bekende namen. Maar het team heeft ook
een aantal talentvolle junioren onder haar
hoede. Marlies Huigen is waarschijnlijk
de bekendste naam uit de jonge lichting.
Begin dit jaar zochten cameramensen van
Losse Veter het team op en maakten een
aantal videoportretten. Nieuwsgierig naar

adverorial

KORT NIEUWS

Loopagenda
Kijk voor de actuele loopagenda op:
www.hanzesport.nl/82/wedstrijden/loopagenda.

Kijk voor meer
nieuws op

Al enige tijd mag Univé Stad en Land
zich hoofdsponsor noemen van de jaarlijkse Hanzeloop. Sommigen kennen
hem wellicht al, maar voor wie hem niet
kent, stellen wij graag Leo van Schaik
aan u voor.
Leo van Schaik is vestigingsmanager van
Univé Stad en Land in Zutphen. Inmiddels
al weer 14 jaar. Net als mijn collega’s sta ik
klaar voor onze klanten. Wij zijn er, altijd
en overal. Wanneer het de klant uitkomt.
In onze winkel, via de telefoon of op internet. Voor vragen over de financiële huishouding bijvoorbeeld, of de hypotheek,
pensioen of verzekeringen.
Wij vragen Leo hoe hij omgaat met sponsoring. “Wij bezien de lokale sponsormogelijkheden in ons werkgebied samen
met onze afdeling Marketing. Sponsoring
is een professionele keuze waarbij we zo
goed en breed mogelijk proberen te spreiden. We verdelen over de regio, maar ook
over verschillende sporten. “Van belang is
verder natuurlijk dat de financiële bijdrage
goed besteed wordt. Ik loop ieder jaar bij
de atletiekvereniging ook zelf mee met de
Hanzeloop, zodat je ook echt betrokken en
dichtbij bent, ons motto.
Van Schaik geeft aan dat de opbrengst van
sponsoring moeilijk meetbaar is. “Dat is
ook niet het primaire doel. Het gaat vooral
om de maatschappelijke betrokkenheid
en een stuk naamsbekendheid in de regio. Als coöperatie hebben we überhaupt
geen winstoogmerk en zien we sponsoring
ook een beetje als onze ‘verplichting’, in
de positieve zin van het woord natuurlijk!”
Benieuwd hoe Leo en zijn collega’s altijd
met u meewerken, meewonen en meeleven? Neem dan contact op of loop gewoon eens binnen in de winkel aan de
Stationsstraat in Zutphen. Voor een vrijblijvend, persoonlijk advies. Wij zijn er wanneer u ons nodig heeft.

www.hanzesport.nl
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ACTIVITEITEN
Op 1 april 2011 gaan we naar Otterlo. Het trainingsweekend voor Hanzesportleden van 18 ouder en
ouder is begonnen. Na een warm welkom door de
organisatie wordt eerst een groepsfoto gemaakt.
Dan starten we met de eerste training om de
omgeving te verkennen. Na de douche volgt het
formele welkom en geeft Wim een toelichting op
het programma. Vrijdagavond: karaoke. Het begint
een beetje aarzelend, maar na wat smeermiddelen komt het ‘gezang ‘ goed
los. Een deskundige jury beoordeelt de optredens. Al heel snel blijkt dat
zingen nog niet zo eenvoudig is, het is maar goed dat, behalve de haan,
niemand het heeft kunnen horen.

Trainingsweekend wéér geslaagd
Zaterdagochtend: een lichte training. Wij
gaan een parcours van bijna 7 km doen,
incl. een heuveltje in kniehef en veel mul
zand…. Wim, wat is dan een zware training?! Na de lunch houdt een aantal
mensen een korte siësta. Om 14.00 uur
is het gedaan met de rust: je kunt kiezen
uit hardlooproutes van ruim 11, 15 of 24
km. Met een paar anderen besluit ik het
klompenpad te lopen, incl. een bezoek
aan Wijnhoeve “De Veluwe”. 18.00 uur:
vertrek voor het wildspotten. Wybe van
het IVN vertelt van alles over het natuurgebied. We zien wilde zwijnen, bruine reeën,
Spaanse koeien met kalfjes, een Schotse
Hooglander en… een zwarte ree. Het is
bijna 20.00 uur, gelukkig heeft Gerda een
heerlijk, Chinees buffet klaargezet! Na het
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eten zet Rianne ‘minute to win’ spelletjes
op tafel: 6 kleerhangers onder elkaar hangen, 6 appels opstapelen, enz. enz. En dat
alles binnen een minuut! Er zijn punten
mee te verdienen, dus velen doen hun
best. Anderen lezen of slapen in een van
de fauteuils. Al voor middernacht gaat bij
mij het licht uit.
Zondag: de oriëntatieloop. Het begint
goed, we vinden alles, tot de nummers 9
en 8. Die zijn zo vernuftig verstopt dat zelfs
8 volwassenen ze niet vinden. Nummer 8
wordt zelfs door Wim niet meer teruggevonden! Het kan te maken hebben met
team André. Na het eten: golfatletiek, bedacht door Han. In duo’s eerst klootstoten,
dan om en om de speer werpen tot deze

in de hole (i.c. fietsband) belandt. Tot slot
nog twee keer discus werpen. Het komt
dus aan op techniek en kracht. Gelukkig
zit er één worp in met een dobbelsteen en
dat kan veel goed maken!
Na nog een kopje koffie, thee met zelfgemaakte appelflappen nog wat uitslagen.
Het totaal klassement: 1e Harry, 2e Francisca en 3e Coen. Zij hebben de eerste keuze
uit prachtige prijzen. Jan, de voorzitter van
Hanzesport, roemt Wim en Han voor de
voortreffelijke organisatie met een woord
van dank en een lekkernij van de biologische wijnboerderij. Volgend jaar weer!
Doortje Kroes
foto’s: Han van Dijk

vrijwilligers

v.l.n.r. : Hans Brinkman, Frank Nieuwhof,
Harry Post en Dik Brokken.

Het JOB-TEAM
De leden van het
jobteam beschikken
op allerlei gebied
over de nodige
kwaliteiten

Het is alweer geruime tijd geleden, dat
enkele oudere Hanzesportleden (60- en
70-plussers) besloten hun steentje bij te
dragen aan het onderhoud van de accommodatie aan het Deventerachterpad.
Sindsdien komen zij regelmatig naar baan
en clubhuis voor het uitvoeren van uiteenlopende werkzaamheden. Zo wordt stevig
op de kosten van onderhoud bespaard.
Wat doen zij zoal? Een aantal voorbeelden: gras maaien op plekken waar de Delta niet bij kan; onkruidbestrijding; reparatie van atletiekmateriaal en herstel van
verlichting. Daarnaast moet je ook denken
aan het schoonmaken van de afwatering
langs de baan en het vervaardigen van opbergsystemen en dergelijke.
De leden van het jobteam beschikken op
allerlei gebied over de nodige kwaliteiten
(timmeren, elektra, etc.). Elke woensdagmiddag klokslag half twee is het verzame-

len geblazen in ons clubhuis, ten kantore
van Janet Groen, die hiermee de nodige
afleiding heeft. Coördinator Dik Brokken
geeft een overzicht van de laatste stand
van zaken en verdeelt vervolgens de werkzaamheden. Na de eerste koffie verspreidt
het illustere gezelschap zich over het terrein. Na gedane arbeid komt iedereen
weer naar de bestuurskamer. Onder het
genot van een biertje of anderszins ‘vliegen’ dan de (soms steeds sterkere) verhalen over vroeger en de laatste moppen
over de tafel.
Tot slot de samenstelling van dit “seniorenconvent”: Dik Brokken (coördinator),
Gerrit Vos, Frank Nieuwhof, Harry Post,
Joop ten Ham en Hans Brinkman.
Onno Cop moest helaas afhaken wegens
wisselende werkomstandigheden.
Hans Brinkman
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HRTT

Running top team
De afgelopen winter werden ook de atleten van het HRTT in hun trainingen
gehinderd door de aanhoudende gladheid. Hierdoor moest voor de
baantrainingen regelmatig worden uitgeweken naar de omliggende
fietspaden. Ook de wekelijkse heuveltraining op de Lochemse Berg kon
vaak geen doorgang vinden.
Deze omstandigheden namen niet weg dat het Team intussen ook landelijk bekendheid
heeft verworven. Zo werden er in januari door het team van Losse Veter filmopnamen
gemaakt van het HRTT. Dit resulteerde in een wervende promotiefilm die ook op internet
is te zien.
Tijdens de verschillende wedstrijden deden de atleten eveneens van zich spreken. Zo
stond er op het NK Cross weer een forse delegatie aan de start bij de diverse onderdelen. Daarin werd vaak weer voorin het veld meegestreden. Jammer genoeg was dat dit
keer niet weggelegd voor Marlies. Zij moest met pijnlijke longen de strijd staken, terwijl
ze vorig jaar nog met overmacht de titel voor zich wist op te eisen!
Half maart ging het merendeel van de HRTT-ers op trainingsstage. Ditmaal in het NoordHollandse Julianadorp. Hier werd weer volop getraind in zowel de duinen, op het strand
als op de baan in Den Helder. De baantraining werd samen gedaan met de milaselectie
van AV Noordkop. Dat was voor beide groepen een bijzondere ervaring. Aan deze stage
werd door een aantal van de atleten nog een week vastgeknoopt op de inmiddels bekende locatie onder aan de voet van de Holterberg. Ook hier werden weer de nodige
grenzen verlegd en gaven de trainingsresultaten volop perspectief op een succesvol
baan- en wegseizoen!
Herman IJzerman
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De kuiten
van ...

Walle Tempelman
In de coulissen van zijn kledingwinkel ontmoet ik Walle Tempelman.
Boven zijn bureau hangen fotootjes van zijn vijf kleinkinderen. Aan de muur
prijken de certificaten en medailles van de marathons die hij heeft gelopen,
waaronder Rotterdam, Berlijn, New York en Athene. Tien maal heeft hij de
marathon volbracht, waarbij de eerste negen malen binnen de vier uur.
De laatste zat er boven en omdat dit zijn eer te na is lijkt een elfde
marathon er niet meer te zullen komen. Tussen de vele overhemden die
keurig liggen opgestapeld spreek ik Walle over het hardlopen,
een wezenlijk onderdeel van zijn leven.
Hoe ben je met hardlopen begonnen? Het
begon allemaal zo’n veertig jaar geleden
toen ik in contact kwam met Aad Steylen.
Diens vrouw had een sauna aan de Deventerstraat en daar hebben Aad en ik elkaar
ontmoet. Daar begon ook het contact dat tot
op de dag van vandaag bestaat. Nog elke
zaterdagmorgen loop ik bij de Aad Steylengroep in Joppe. Gedurende de zomermaanden train ik ook bij hem op woensdagavond.
Dan lopen we op de Posbank bij Ellecom.
De interesse voor het sporten is ontstaan
in mijn diensttijd. Ik leerde ontdekken waar
ik goed in was, namelijk zwemmen, afzien
en doorzetten. Een tijdje heb ik het lopen
verruild voor wat een jeugddroom van mij
was, namelijk duiken. IJsduiken, grotduiken en onderwaterfotografie hebben me
een mooie tijd en heel mooie ervaringen
bezorgd. Het is heel bijzonder wanneer
je tussen haaien zwemt. Ook heb ik nog
een poos aan triatlons gedaan, want ik was
een prima zwemmer en een aardige loper,
maar het fietsen ging mij niet zo goed af,
mijn zoons zijn daarin veel beter.
Eerste marathon
Wat was je mooiste loopervaring? Mijn mooiste ervaring was mijn eerste marathon. Op
het certificaat staat dan wel 3 uur en 39 minu-

ten, maar dat klopt niet. Het was drie minuten korter. Ik had gehoopt de marathon binnen drieënhalf uur te lopen, maar onderweg
merkte ik wel dat me dat niet lukte. Ik ben
daarin wel erg gedreven. Ook op de rondjes
die ik ’s morgens loop op Bussloo. Lange tijd
hield ik van al die rondjes bij wanneer ik ze
liep en hoe snel. Eerst deed ik over die 7,5
kilometer 31 minuten, dat werden er al eens
33 en later zelfs 39. Een arts vertelde me ooit
dat ik mijn horloge moest afdoen en gewoon
moest gaan genieten. En ik hoor nu wel elk
vogeltje en ik zie reeën, maar gewoon lekker
rustig lopen vind ik erg moeilijk.

het gevoel wel herkennen dat je krijgt
door het stilzitten. Je wordt er anders van.
Ik ook. Ik heb het hardlopen nodig. De
beste ideeën ontstaan niet achter een bureau, maar tijdens een loopje. Dat is misschien wel een goede kop voor je stukje.

Aan het eind van die eerste marathon
voelde het alsof ik de hele wereld aankon
en ik voelde me onoverwinnelijk. Het was
me gelukt om de afstand te volbrengen. Ik
had er hard voor gewerkt en ik moest flink
buffelen, maar het was me gelukt. Voorbij
de finish zat een jongen in een rolstoel.
Hij stak zijn hand omhoog en we gaven
elkaar een ‘high five’. Toen brak ik. Ik heb
staan brullen op de Coolsingel. Ik had net
de marathon gelopen en deze jongen liep
nooit meer. Het doet alles relativeren.

Wat is je huidige band met Hanzesport?
Bij de vereniging loop ik niet meer. Het
plezierige van hardlopen vind ik dat je
kunt lopen wanneer je wilt. De groepen
op de vereniging lopen meest op tijden
die voor mij ongelegen komen. Zelf loop
ik graag ’s ochtends vroeg of vroeg in de
avond. Wel kan ik genieten van het talent
van de jongeren van de vereniging. Ik vind
dat je die talenten moet stimuleren. Ze
vormen je als mens.

Ik heb in de sportschool hard gewerkt aan
mijn herstel. Volgens de artsen zou het wel
mei worden voor ik weer zou hardlopen,
het werd gelukkig februari. Of het helemaal goed is voor mijn been weet ik niet,
maar het voelt wel beter. Ik word door het
lopen een aardiger mens.

Albèr Giezen
Kuitbeen
Hoe gaat het nu met het lopen? In november brak ik mijn kuitbeen. En je zult vast
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LOPERSLEED

Hardlopen in de warmte
Tijdens het hardlopen zet je een groot deel
van de energieproductie van de spieren
om in warmte. Omdat je lichaam warmer
wordt, ben je in staat om betere prestaties
te leveren. Allerlei processen in je lichaam
verlopen dan beter. Om je lichaam geleidelijk op te warmen, is het verstandig om
een warming up te doen.

Het zonnetje schijnt,
de lucht is blauw….
Niets staat je in de weg
om te gaan lopen. Hoewel, het is
wel een beetje warm buiten.
Maar goed, beter dan lopen

Hoe hoger de intensiteit van het hardlopen, hoe hoger de warmteproductie. Om
de lichaamstemperatuur niet te hoog te laten worden, neemt het lichaam maatregelen om de afgifte van warmte te vergroten.
Dat gebeurt door de bloedvaten open te
laten gaan, waardoor meer bloed naar
de huid wordt vervoerd. Het bloed is een
transporteur van warmte. Daarnaast begin
je te transpireren. Het bloed in de bloedvaten onder de huid wordt afgekoeld door
de koele lucht buiten het lichaam en doordat het zweet verdampt.

in de regen. Toch?

Matig je
loopsnelheid en
de duur van je
trainingen

Warmtestuwing
Als het lichaam de warmte niet goed kwijt
kan, omdat bijvoorbeeld de omgevingstemperatuur en/of de luchtvochtigheid te
hoog is, in combinatie met een verhoogde
inspanning door het hardlopen, loopt de
kerntemperatuur op. Daarnaast treedt
verlies van zouten op. De thermostaat in
de hersenen raakt ontregeld. Dit wordt
warmtestuwing genoemd. Symptomen
van warmtestuwing zijn een merkbare
prestatiedaling (loopsnelheid); een gevoel
dat je je warmte niet kwijt kunt; een rode,
warme huid; hevig zweten; pijn in armen
of benen; duizeligheid; misselijkheid;
spierkramp en hoofdpijn.
Zonnesteek
Een zonnesteek is eenzelfde probleem als
warmtestuwing. Het probleem wordt dit
keer veroorzaakt door directe zonnestraling op je hoofd en nek, waardoor de thermostaat in de hersenen rechtstreeks wordt
beïnvloed.
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Zowel warmtestuwing als een zonnesteek
zijn te behandelen door het slachtoffer op
een koele plaats te leggen en hem of haar
beetje bij beetje een koele, zoute drank
te laten drinken totdat hij/zij zich beter
voelt. Laat hem niet te snel drinken om
overgeven (en nog meer vochtverlies) te
voorkomen. Bevochtig de huid eventueel
met water dat niet koud en niet warm is en
wapper met doeken om een luchtstroom
langs het lichaam te creëren. Laat hem rusten en die dag niet verder trainen.
Hitteberoerte
Bij een hitteberoerte stijgt de kerntemperatuur van het lichaam tot boven de 40˚C.
Naast de bovengenoemde symptomen
ontstaan er dan stoornissen in het bewustzijn; toevallen; een snelle pols; een snelle
oppervlakkige ademhaling; verwardheid
en een bloedsomloopstilstand. Dit kan vrij
acuut ontstaan en vaak worden de signalen te laat herkend. Een hitteberoerte kan
fataal zijn. Hitteberoerte kan zonder behandeling binnen een paar minuten leiden
tot coma. Als gevolg van nierfalen, acuut
hartfalen of beschadiging van de hersenen
kan dit de dood tot gevolg hebben!
Bij een hitteberoerte is het heel belangrijk de lichaamstemperatuur zo snel mogelijk omlaag te brengen. Het slachtoffer
moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis!
Breng in de tussentijd het slachtoffer in de
koelte, met het bovenlichaam hoger dan
de voeten en koel zijn lichaam met natte
doeken die steeds ververst worden. Geen
ijskoud water gebruiken (te abrupt temperatuursverschil). Eventueel besproeien
met water en een luchtstroom langs het
lichaam creëren. Blijf voortdurend het bewustzijn, de ademhaling en de bloedsomloop controleren en handel indien nodig. Als
het slachtoffer bij bewustzijn is, kun je hem
laten drinken, zoals hiervoor beschreven.
Op nevenstaand overzicht kun je het risico
van de luchtvochtigheid in combinatie met

kaatsen de zonnestralen en nemen daardoor minder warmte op. Donkere kleuren
absorberen de zonnestralen, waardoor ze
warmte opnemen. Neem geen katoen, dit
neemt te veel vocht op (en dat blijft als
een natte plak op je rug kleven).
Loopevenementen
Over het algemeen wordt geadviseerd om
geen loopevenementen te houden bij een
temperatuur vanaf 28˚ Celsius (rekening
houdend met luchtvochtigheid en zonnestraling). Bij verwachte temperaturen tot
en met 27˚ Celsius is het verstandig om
vóór 9.00 of ná 16.00 te lopen.

Het allerbelangrijkste is dat je de signalen
van je lichaam begrijpt: stop met hardlopen wanneer je voelt dat het niet lekker
gaat. Zeker wanneer je je tempo niet kunt
volhouden en je je duizelig, misselijk en
verward voelt. Realiseer je dat je zelf verantwoordelijk bent voor je gezondheid.
Doe er dus zelf alles aan om het risico op
warmtestuwing zo klein mogelijk te houden.
Een hele fijne zomer gewenst!
Inge Sipkens

The Battle off Zutphen
de buitentemperatuur op het krijgen van
een hitteberoerte zien. Let wel: dit is niet
tijdens het hardlopen!
Trainingen
Als in de lente de temperatuur weer wat
hoger ligt, gaan de trainingen vaak even
wat zwaarder, omdat je lichaam niet gewend is aan de warmere weersomstandigheden. Maar gelukkig past het lichaam
zich vrij snel aan. Het is een kwestie van
even rustig aan doen
Door regelmatig in de warmte te trainen,
met een matige intensiteit (duurloop I),
raakt je lichaam aangepast aan de warmte.
Hierdoor zweet je eerder en meer en raak
je minder zout kwijt met het transpireren.
Als je conditie goed is, ben je al beter tegen de warmte opgewassen dan wanneer
dat niet zo is.
Doe het rustig aan tijdens je trainingen in
de warmte. Matig je loopsnelheid en de
duur van je trainingen. Train op het koelste
moment van de dag, zorg voor voldoende
drinken (zowel voor, tijdens en na je training) om vochtverlies zo veel mogelijk te
voorkomen en kies voor looproutes met
schaduw en wind. Pas je kleding aan: over
het algemeen kun je bij temperaturen van
boven de 12° Celsius een korte broek en
een T-shirt aantrekken. Natuurlijk is dat wel
afhankelijk van de wind en hoe je zelf in elkaar steekt: de ene persoon heeft het sneller warm dan de andere. Kies als het warm
is voor lichte kleuren. Lichte kleuren weer-

Woensdag 23 maart. Vroeg uit de veren. We gaan naar Lelystad voor de 24e
ambtenarenveldloop 2011. Met negen Pleincollega’s en een iets grotere
groep collega’s van de Gemeente Zutphen zijn we de strijd aangegaan met
ruim 4000 ambtenaren van bijna 300 gemeenten uit het hele land.
Het is prachtig om te zien hoe iedereen
zich op deze dag manifesteert. Veel nerveuze gezichten, spanning en emotie.
Regelmatig plassen van de zenuwen,
opspelende darmen. De mentale voorbereiding; daar draait alles om voor zo’n
inspannende loop. Knikkende knieën,
knetterende kuiten, bollende buiken
en fascinerende bovenbenen. Wat een
sporters!
Mooi om te zien hoe iedereen zich uit de
naad werkte om een PR te lopen. En ook
nog vlak voor de finish een poging waagt
om zijn eigen collega te passeren. Ik heb
veel zweetdruppels zien blinken in de zon,
op de steeds roder wordende koppies.
Ook menig loper de finish zien passeren
waarvan je denkt “die heeft de waterpost
gemist” of “start volgend jaar maar op de
1 kilometer; die is lang genoeg”.
Lachend
Natuurlijk gold dat niet voor de lopers
van Het Plein en de Gemeente Zutphen:
wij komen over de finish met het hoofd
rechtop, wapperende haren (voor wie

die nog heeft), borst vooruit, schouders
naar voren, handen omhoog en waar
mogelijk lachend over de streep.
Ach, en na het lopen heerlijk op het terrasje (na)genieten van een mooie dag
met een biertje, wijntje of frisdrankje in
de ene, en een heerlijke vette hamburger in de andere hand. Het was geweldig! Nadat ook een paar verdwaalde
collega’s de bus hadden gevonden, kon
de terugreis van start gaan. Iedereen wat
rozig van de zon en een dagje buitenlucht. Ter afsluiting een Chinese rijsttafel
in Zutphen bij Tong-Ah en ’s avonds moe
maar voldaan weer terug naar huis. Een
mooie dag!
Volgend jaar is de jubileumeditie in
Heemskerk (25e ambtenarenveldloop).
Moet je dan wachten tot volgend jaar?
Nee, dat hoeft niet. Elke donderdag kun
je meetrainen onder deskundige begeleiding van Hanzesport-trainers Brigit &
Albèr.
Bert van der Laan
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aqua
schoonmaakbedrijf
antonie berger

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

winnaars,

hebben de snelste tijd,

genieters
de meeste

de servicegerichte specialist in schoonmaakonderhoud
zorgt voor een heldere blik vanuit uw clubhuis op de atletiekbaan
Electrische fiets of racefiets?
U kunt terecht bij Geert Baas Fietsen

vloeronderhoud - glasbewasssing - dakgoten schoonmaken - totaal onderhoud

De meest veelzijdige fietsenwinkel van Warnsveld en omgeving

geert@baas-fietsen.nl - Tel:0575 570495 - Runneboom 14 - 7232CX Warnsveld - Winkelcentrum Dreiumme

www.baas-fietsen.nl

Kijk voor het laatste nieuws op www.hanzesport.nl
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