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p	waar kijken alleen al de moeite waard is !!
p	veel kinder- en jeugdboeken
p	houten speelgoed voor klein en groot
p	kringlooppapier
p	bijenwaskaarten
p	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

18

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, Richard van Gelder, Albèr Giezen, ton van Ingen schenau, Anneke van Jaarsveld, ennie 
Nijhuis, martin oolbekkink, monique Robers, marguerite tuijn, Gerlof van der veen, Annemiek wijdieks, 
Herman IJzerman.

De foto’s in dit nummer zijn gemaakt door o.a. Rob van campen, Han van dijk en theo Jansen

Vormgeving en druk: weevers Grafimedia

Advertentieacquisitie: Jan van den belt

Redactieadres: uw reacties, bijdragen en tips graag per mail naar: clubblad@hanzesport.nl
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namens de
RedActIe

Ook bij de media van Hanzesport zijn ze 
actief: schrijvers, fotografen en redactiele-
den. En niet te vergeten de mensen die 
zorgen voor de (financiële) administratie 
en de advertentieacquisitie. Ook de be-
sturen van Hanzesport en SAAZ bestaan 
geheel uit vrijwilligers. En tot die categorie 
behoren natuurlijk ook de mensen binnen 
de trainingsgroepen die de bijzondere 
activiteiten en de onderlinge contacten 
organiseren. Tenslotte mag ook wel eens 
gezegd worden, dat onze trainers veel vrij-
willigerswerk doen. In totaal zijn er binnen 

www.weevers.nl

ontwerp & concept internet & av-producties uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

veelzijdig

Voor onze klanten doen we graag iets extra’s. We pluizen uit welke aankno-

pingspunten uw wensen bieden om écht iets goeds te leveren. Voor uzelf 

en voor uw klanten. Daar investeren we serieus in. We gaan daarvoor graag 

met u de verbinding aan. 

onze vereniging zeker zo’n 150 leden als 
vrijwilliger actief. Zonder hen zou de ver-
eniging niet kunnen bestaan. Vrijwilligers 
zijn broodnodig. Zo simpel is dat.
Ook is er veel aandacht voor de jeugd. 
Hanzesport staat hoog op de kaart in 
Nederland waar het gaat om het aantal 
jeugdleden.

De Hanzemare redactie wenst een ieder 
veel leesplezier toe.

Henk Groen

In dit nummer een artikel over onze vrijwilligers. vrijwilligers zijn er bij 

Hanzesport in soorten en maten. bij de wedstrijden en andere grote 

evenementen; rond het clubhuis en de accommodatie en bij de inzameling 

van oud papier bijvoorbeeld.

4 Hanzemare
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namens het
bestuuR

Hanzesport is een gezonde vereniging
Beiden hebben een positieve instelling en 
zetten zich graag in voor hun club. Jan: 
“Hanzesport is een gezonde vereniging en 
het bestuur is heel constructief bezig het 
vastgestelde beleid uit te voeren. Wel is 
het nodig alle zeilen bij te zetten om finan-
cieel rond te komen. Er moet gelaveerd 
worden, want de marges zijn smal. Onze 
inkomsten krijgen we alleen uit contribu-
ties en evenementen. Gelukkig geeft het 
ledental weer een stijging te zien. We heb-
ben nu weer 540 leden en dat waren er 
520. Een handicap is dat we geen mensen 
hebben die de sponsoring oppakken. Dat 
is jammer want op dat gebied is wel wat te 
halen. We proberen nu de evenementen 
wat extra’s te geven om het aantal deel-
nemers op te krikken. Verder bezuinigen 
we op de verwarming. We houden er reke-
ning mee, dat overdag meestal niemand 
van de accommodatie gebruik maakt. 
Aan de uitgavenkant zijn het de huur en 
de trainersvergoedingen die het meest op 
de begroting drukken. Aan de trainersver-
goedingen hebben we vorig jaar wat ge-
daan”. 

Steun vrijwilligers
“Ook het feit dat de accountant de deur 
uit is scheelt 3000 euro op jaarbasis”, vult 

Jan van den belt en peter van der steege zijn nog 

niet zo lang geleden toegetreden tot het bestuur. 

voor die tijd waren ze actief bij één van de vele 

loopgroepen. peter vanaf begin 1990 en Jan vanaf 

2007. Jan beheert sinds 1 januari van dit jaar de 

penningen van de vereniging en peter is secretaris.

Peter aan. Hij vervolgt: “We hebben ont-
zettend veel steun van al die vrijwilligers 
die zich inzetten. De onderhoudsploeg 
bijvoorbeeld verzet veel werk. Verder wil-
len we proberen de komende jaren een 
aantal baanfinales naar Zutphen te halen. 
Dat is ons dit jaar gelukt met de pupillen, 
maar daar willen we meer werk van maken. 
Hanzesport moet aantrekkelijk zijn voor de 
jeugd. Het is geen slaperige vereniging”. 
Peter is ook inmiddels een jaar actief als 
secretaris. “Het zwaartepunt van mijn 
functie ligt bij het bestuur. Vergaderingen 
voorbereiden, verslaglegging en derge-
lijke. Een soort Manusje van alles. Daar 
zit ook het vrijwilligerswerk en de interne 
communicatie bij. 

De goede sfeer binnen de groepen pro-
beren we op het totaal over te brengen. 
Daarom hebben we bindende activitei-
ten georganiseerd, zoals een vrijwilligers-
bijeenkomst. Daar hebben we heel wat 
energie ingestopt. De tijden zijn moeilijk. 
Daarom is het nodig dat we vrijwilligers 
hebben die bedrijven gaan bezoeken. 
Een businessclub zou ook van de grond 
moeten komen. Iedereen is druk, maar 
een paar mensen zouden er wat uurtjes 
in moeten stoppen. Ook zouden we iets 

met ongebonden lopers moeten doen, 
die wel gebruik willen maken van de baan. 
We kunnen ze ook schema’s aanbieden 
bijvoorbeeld. Projecten als Start to run en 
contacten met scholen kunnen ook leden 
opleveren. Daar moeten we de aandacht 
op richten”. 

Toppertjes 
Al met al komen beiden tot de conclusie 
dat Hanzesport een gezonde vereniging 
is. Dat de aangekondigde forse huurver-
hoging niet doorgaat is een meevaller. 
Ook de opbrengsten van het oud papier 
zijn belangrijk. De hoop is dat de positieve 
trend bij de ledenstand zich doorzet. Meer 
baanwedstrijden organiseren en de groei 
van bestaande evenementen, zoals de 
Hanzeloop-Cityrun en de Kastelenloop sti-
muleren zijn mogelijkheden om te benut-
ten. “We hebben ook een stel goede ‘top-
pertjes’ rondlopen die goed zijn voor het 
imago van de vereniging. Door de voor-
beeldfunctie daarvan kan ook een stukje 
groei worden bereikt”, aldus Jan. 

Ton van Ingen Schenau

Links Jan van den Belt en rechts Peter van der Steege
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In de rubriek ‘uitgelicht’ geeft petra van 

den berg ons een kijkje in de wereld van de 

wedstrijdorganisatie. Zij raakte daar zelf 

geleidelijk aan actief in betrokken. sinds twee 

jaar treedt petra ook op als gastvrouw bij de 

wedstrijden die onder de vlag van Hanzesport 

worden georganiseerd. eén ding wordt uit haar 

verkenning wel duidelijk: Hanzesport beschikt 

over een professionele wedstrijdorganisatie 

met vele enthousiaste vrijwilligers.Zonder vrijwilligers 
geen wedstrijd

In die commissie worden de wedstrijdac-
tiviteiten afgestemd. Ook vindt steeds 
meer overleg plaats met het bestuur van 
Hanzesport, dat streeft naar professio-
nalisering van de wedstrijdorganisatie. 
Dit vraagt, onder andere, om het bewust 
omgaan met mensen (vrijwilligers) en mid-
delen (opleiding en organisatiebudget). 
Er zijn twee uitzonderingen: de Oliebol-
lenloop die jaarlijks wordt georganiseerd 
door Wim Veldhuis (looptrainer) en de 
Speculaaspoppenloop op de eerste za-
terdag van december die wordt georga-
niseerd door de Plusgroep (een groep en-
thousiaste lopers die op dinsdagochtend 
trainen). 

De afgelopen jaren is bij Hanzesport veel 
ervaring opgebouwd met de organisatie 
van wedstrijden, zowel op de baan als op 
de weg. De lat wordt daarbij steeds hoger 
gelegd. Dat blijft niet onopgemerkt: zo is 
bij de Atletiekunie bekend dat de wedstrij-
den die door AV Hanzesport worden ge-
organiseerd soepel en professioneel verlo-
pen. Dit is voor een groot deel te danken 
aan de inzet van onze vrijwilligers, die be-
reid zijn tijd te investeren in de organisatie 

uItGelIcHt

6 Hanzemare

Petra van den Berg

Laten we eerst eens kijken hoe de zaken 
bij Hanzesport geregeld zijn. Voor de wed-
strijden hebben we twee teams: het ene 
team is verantwoordelijk voor de baan-
wedstrijden en staat onder leiding van An-
neke van Jaarsveld. Het andere team, on-
der aanvoering van Jan Rood, organiseert 
de wegwedstrijden. Beide teams opereren 
in beginsel zelfstandig. Samen vormen ze 
de Wedstrijdorganisatie Commissie, een 
gloednieuwe naam die we afkorten tot 
WOC. 

en hun enthousiasme graag overdragen 
op de atleten. 

In dit artikel beperk ik me tot de baanat-
letiekwedstrijden. In een volgende Han-
zemare zal ik uit de doeken doen wat er 
komt kijken bij het organiseren van een 
wegwedstrijd. 

Van rustig en informeel tot 
hectisch en officieel
Voor het organiseren van een baanwed-
strijd moet veel worden geregeld: reser-
veren van de baan en de kantine, er voor 
zorgen dat de materialen in orde zijn en 
het opbouwen van de wedstrijdorganisa-
tie (wedstrijdleider, scheidsrechters, star-
ter, microfonist ook wel speaker genoemd, 
juryleden en secretariaat). Natuurlijk heb-
ben we daarvoor een ‘ blauwdruk’, maar 
er zijn altijd bijzondere factoren die het ka-
rakter van een wedstrijddag bepalen. Het 
is daarom altijd maatwerk.

Om enkele voorbeelden te noemen. Tij-
dens de pupillen- en juniorenwedstrij-
den die in regionaal verband gehouden 
worden (de ‘stedenwedstrijden’), zetten 
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meestal zo’n twee- tot driehonderd atle-
ten hun beste beentje voor. Bij die wed-
strijden komen zowel de loopnummers als 
de spring- en werpnummers aan bod en 
wordt de hele accommodatie benut. Bo-
vendien worden de atleten hier vaak ver-
gezeld door ouders, vrienden en familiele-
den. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld 
de veiligheid op de baan en de catering. 

Een finalewedstrijd onderscheidt zich weer 
van een gewone wedstrijd, omdat het daar 
allemaal net iets officiëler en feestelijker aan 
toe gaat. Denk maar aan de vlaggenparade, 
een gezamenlijke warming up met muziek 
en de prijsuitreiking. Een competitiewed-
strijd is heel officieel. Aan zo’n wedstrijd 
wordt een topjury toegewezen. Mogen de 
atleten bij de stedenwedstrijden worden 
aangemoedigd bij het wedstrijdonderdeel; 
bij een competitiewedstrijd is dat uit den 
boze. Daar mag alleen de trainer bij aanwe-
zig zijn; zelfs teamgenoten moeten op een 
afstand blijven. Dan heb ik het uiteraard 
over de onderdelen die op het middenveld 
worden uitgevoerd, zoals speer- discus- en 
kogelwerpen en het ver- en hoogspringen. 
Dit vergt discipline en strak optreden van 
juryleden en wedstrijdleiding. 

Vergeleken met een jeugdwedstrijd ver-
loopt een werpdrie- of vijfkamp betrek-
kelijk rustig. Aan een dergelijke wedstrijd 
nemen meestal niet meer dan zo’n vijftig 
senioren en masters deel. Het aantal sup-
porters is ook beperkt. Jammer eigenlijk, 

want tijdens deze wedstrijden kun je zo-
maar getrakteerd worden op een nieuw 
baan-, nationaal- of wereldrecord. De at-
leten laten vaak een schitterende techniek 
zien. De speren komen soms zover over 
het middenterrein, dat we de onderdelen 
vanuit de werpkooi om veiligheidsredenen 
moeten stilleggen. Echt indrukwekkend. 
En dan de sfeer: de atleten kennen elkaar 
vaak al jaren en zulke wedstrijden krijgen 
dan al gauw het karakter van een reünie.

Tenslotte, de jaarlijkse Clubdag (zie ook el-
ders in dit nummer). Die dag wordt uitslui-
tend voor de eigen atleten georganiseerd: 
dus geen gasten van buitenaf. De clubdag 
kent haar eigen uitdagingen. Wij proberen 
altijd een programma te bieden waarbij 
jong en oud - vanuit de verschillende disci-
plines - zich aangesproken voelen om mee 
te doen en waarbij het clubgevoel wordt 
bevorderd. 

Of een wedstrijd nu voor de eigen spor-
ters of voor gastatleten wordt verzorgd: 
het organisatieteam streeft er altijd naar 
de dag zo aangenaam en professioneel 
mogelijk te laten verlopen, zodat atleten 
er met plezier op kunnen terugkijken.

Wat komt er allemaal bij kijken?
Een wedstrijd organiseren gaat niet zo-
maar: zeker niet in competitieverband. De 
Atletiekunie bepaalt welke vereniging de 
wedstrijd mag organiseren. Anneke on-
derhoudt het contact met de Atletiekunie 

en coördinatoren van andere clubs in de 
regio. Zodra duidelijk is dat een wedstrijd 
aan Hanzesport is toegewezen, komt het 
organisatieteam bijeen om de kaders vast 
te stellen. Wat is het karakter van deze 
wedstrijd? Hoeveel atleten kunnen we 
verwachten? Welke onderdelen moeten 
we in het programma opnemen en welke 
faciliteiten (zoals catering) zijn nodig? Ook 
spreken we af hoe we de communicatie 
over de wedstrijd gaan verzorgen.

Meestal heeft Anneke dan al de baan ge-
reserveerd bij Fabiënne Tousain van SAAZ. 
Dit heeft gevolgen voor de reguliere trai-
ningen. Meestal is dit geen probleem. 
Vervolgens gaan de teamleden aan de 
slag. Anneke neemt contact op met de 
Atletiekunie en de wedstrijdleider, zodat 
we een chronoloog kunnen opstellen. Een 
chronoloog is ‘het spoorboekje’ voor de 
wedstrijddag, waarin vermeld staat welke 
onderdelen, op welke momenten, met 
welke categorie atleten zullen plaatsvin-
den. De wedstrijdleider maakt de defini-
tieve chronoloog op het moment dat alle 
inschrijvingen per categorie en atletiekon-
derdeel zijn verwerkt.

Baanwedstrijden
Het team baanwedstrijden bestaat uit een vaste kern van acht mensen. Afhankelijk van het 
type wedstrijd kan dit gezelschap worden uitgebreid. Zo sluit Han van dijk altijd aan als er een 
werpmeerkamp moet worden georganiseerd.

Organisatieteam baanwedstrijden 

Anneke van Jaarsveld algehele coördinatie; interne en externe contacten, communicatie

Francisca Kappinga baansecretariaat - en communicatiematerialen

Mariska Schaufeli werving en coördinatie juryleden

Sjors van den Boogert opbouw van de baan, wedstrijdmaterialen

Petra van den Berg gastvrouw, meedenken bij opstellen programma, communicatie, 

 vliegende keep

Arjen Kompier, Dorothe Hammecher  wedstrijdsecretariaat, verzamelen van de inschrijvingen,

en Karin Hainje ook bij de uitwedstrijden

Aan zo’n wedstrijd 
wordt een topjury 

toegewezen
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De wedstrijdleiding houdt via Anneke voort-
durend de vinger aan de pols bij de organi-
serende vereniging en maakt de afspraken 
met de scheidsrechters, de starter en de 
microfonist die op die dag worden ingezet. 
De mensen die de elektronische tijdwaar-
neming voor de looponderdelen uitvoeren 
worden geboekt, net als de EHBO’ers die 
voor medische ondersteuning aanwezig 
moeten zijn. Voor een competitiewedstrijd 
moet de baan aan de strengste eisen vol-
doen. Fabiënne vraagt het Jobteam om de 
baan en de materialen in orde te maken en 
regelt ook de vrijwilligers die de catering 
verzorgen. Verder wordt contact gezocht 
met één van de fotografen, om de resulta-
ten van die dag vast te leggen. 

Mariska is avonden druk om vrijwilligers te 
bellen en te mailen met het verzoek die 
dag te assisteren als jurylid. Juryleden heb-
ben bijna allemaal een opleiding achter de 
rug om dit werk te mogen doen. We heb-
ben heel wat van die mensen nodig. Tij-
dens de laatste werpvijfkamp waren 18 ju-
ryleden actief en bij de juniorencompetitie 
het dubbele. Mariska deelt de juryleden in 
op onderdeel en tijd, zodra de wedstrijdlei-
der de chronoloog klaar heeft – wat weer 
afhankelijk is van het aantal inschrijvingen. 

Francisca, of één van de collega’s van het 
wedstrijdsecretariaat, verwerkt de binnen-
komende inschrijvingen in een speciaal 
computerprogramma. De aantallen inschrij-
vingen per (leeftijds-) categorie worden 
doorgegeven aan de wedstrijdleider, die 

dit verwerkt tot een overzicht van maximale 
deelnemers per onderdeel. Op basis van 
deze informatie maakt het wedstrijdsecre-
tariaat een groepsindeling op individueel 
niveau en genereert de jurylijsten. Die lijs-
ten zijn voor de jury een leidraad voor het 
afwerken van het programma en voor het 
vastleggen van de resultaten van de atle-
ten. De startnummers worden uitgedraaid. 
Francisca maakt ook de posters en flyers en 
de consumptiebonnen voor de vrijwilligers.

De dag vóór de wedstrijd worden de laat-
ste voorbereidingen getroffen. De baan 
wordt opgebouwd, de lijnen voor de 
werpnummers uitgezet, het zand in spring-
bak en kogelbak aangeharkt en eventueel 
wordt een podium opgebouwd. Het team 
van SAAZ brengt de kantine op orde, heeft 
de inkopen gedaan en maakt de lunchpak-
ketten voor de vrijwilligers gereed. 

En dan de dag zelf …….
Het organisatieteam en de mensen van 
SAAZ zijn ruim voor aanvang van de wed-
strijd aanwezig om de laatste puntjes op 
de i te zetten en te zorgen dat er koffie 
is. Niet onbelangrijk, want een ontvangst 
zonder koffie is als een koude douche. 

Als gastvrouw stem ik af op wanneer de 
juryleden op de baan van catering worden 
voorzien, inspecteer ik de verschillende 
ruimten en spring in waar dat nodig is. Ik 
probeer de binnendruppelende atleten 
welkom te heten en wegwijs te maken op 
onze accommodatie. Pupillen leg ik uit 
wat de baanregels zijn. Juryleden verwijs 

ik naar de juryvergadering. Het team elek-
tronische tijdwaarneming zet de appara-
tuur op en met de EHBO’ers overleg ik 
waar zij het beste hun post kunnen inrich-
ten. Sjors brengt de wedstrijdmaterialen 
naar de baanonderdelen en ondertussen 
deelt Mariska consumptiebonnen uit aan 
de vrijwilligers. Wij zorgen er ook voor 
dat de startnummers worden uitgegeven 
aan de ingeschreven atleten. De laatste 

wijzigingen worden verwerkt door Fran-
sisca en haar team, waarbij de definitieve 
jurylijsten kunnen worden uitgedeeld. De 
microfonist neemt het woord. Het eerste 
startschot valt en de eerste foto’s worden 
geschoten: de wedstrijd is begonnen.

Alle resultaten worden verwerkt door het 
baansecretariaat. Een secure klus die om 
een rustige omgeving vraagt. Het hele 
team probeert de dag voor alle deelne-
mers en vrijwilligers zo plezierig mogelijk 
te laten verlopen. Elke wedstrijd heeft zo 
zijn eigen dynamiek, maar het is altijd hec-
tisch, gezellig en spannend. 

8 Hanzemare

<<

Elke wedstrijd 
heeft zo zijn eigen 

dynamiek, maar het 
is altijd hectisch, 

gezellig en spannend

De man met de kruiwagen is Sjors van den Boogert, onze materiaalman.
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Voor de hardloper is het winterseizoen ook weer aangebroken, wat voor de loper 
betekent dat het weer tijd is voor de verschillende crossloopjes. Of de verkoop van 
het aantal crossschoenen nu in de pas loopt met de verkoop van winterbanden waag 
ik echter te betwijfelen. En dat is jammer.

Een aantal jaren geleden mocht ik het Gore-Tex laboratorium bij München bezoeken 
en kennismaken met de mogelijkheid om hardlopend door de plassen te banjeren 
zonder daarbij natte voeten op te lopen. Waterdichte schoenen en een goed profiel 
zorgen voor de ideale droge en stabiele basis voor de cross. Ik verzeker u; het is een 
geweldige ervaring te lopen met het gevoel van een amfibievoertuig.

En nu ben ik het type mens dat behalve zelf lopen, ook graag naar lopen kijkt. De 
zondagmiddag leent zich voor het kijken naar de wedstrijden op televisie. Maar zelfs 
bij wedstrijden als de Zevenheuvelenloop of de City-Pier-City moeten we het doen 
met een verslag van 3 minuten. Zouden mensen paarden zijn, dan zouden ze meer 
aandacht krijgen op de Nederlandse tv,  dus schakel ik naar de Vlaamse zender en 
geniet van uitgebreide verslagen van mannen en vrouwen die door het bos en langs 
het strand door mul zand lopen te banjeren. Urenlange inspiratie voor een ieder die 
twijfelt om in beweging te komen.

Wellicht kunnen we massaal een lobby bij de NOS starten, met het verzoek om meer 
hardlopen in beeld, vooral in de winter. Laten we de winterbanden met de omroep 
maar aanhalen. 

Albèr Giezen

Vanwege de strenge winters 

van de afgelopen jaren 

waren de winterbanden voor  

automobilisten lange tijd niet 

aan te slepen.

columN

Winterbanden
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Na afloop van de wedstrijd wordt de baan 
opgeruimd. Het is altijd fijn om te merken 
dat er ouders en atleten bereid zijn daarbij 
een handje te helpen. De dag is afgelopen 
wanneer de laatste atleten zijn vertrokken 
en alles spic en span wordt achtergelaten. 
Soms duurt dat langer dan was geschat. 
Bijvoorbeeld die keer dat 60 pupillen niet 
konden vertrekken omdat hun bus pech 
had gekregen. Ook dan wordt het voor de 
gestrande atleetjes voor zover als mogelijk 
een feestje. Aan lange tafels wordt geza-
menlijk friet gegeten. En als er vervolgens 
een bedankmail wordt gestuurd mag je 
trots zijn als vereniging. 

Een nationale wedstrijd?
Het zou natuurlijk mooi zijn als we als 
club een keer een echte nationale wed-
strijd kunnen organiseren. Deze ambitie is 
opgenomen in de missie en visie van de 
club. Elke wedstrijd wordt grondig geëva-
lueerd. Daardoor zijn we in staat de orga-
nisatie verder te verbeteren. We hebben 
inmiddels een hoop kennis en ervaring 
in huis. Èn een flinke groep enthousiaste 
vrijwilligers. De ambitie van een nationale 
wedstrijd kunnen we alleen realiseren, als 
vele clubgenoten zich voor dergelijke eve-
nementen blijven inzetten. Zonder vrijwil-
ligers, geen wedstrijd. Daarnaast draagt 
het meehelpen met deze evenementen 
ook bij aan het clubgevoel. Voel je je aan-
gesproken om een keer te helpen bij een 
wedstrijd? Neem dan contact op met An-
neke van Jaarsveld (woc@hanzesport.nl). 

Petra van den Berg
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verstandelijk beperkt zijn en tóch 

aan atletiek doen. dat kan bij 

Hanzesport. Al een tijdje hebben wij 

hem in het vizier: maarten Groen. 

Regelmatig lezen wij op de website 

over zijn opvallende prestaties.

Hoogste tijd om Henk Groen, 

mederedactielid, vader en trouwe 

begeleider van maarten, te vragen  

zijn ervaringen met ons te delen. 

binnen Hanzesport is Henk de 

contactpersoon voor G-atletiek.

Atletiek is voor iedereen (beperkt of niet)
We hadden ontdekt dat onze zoon Maar-
ten Groen een verstandelijke beperking 
heeft en een aan autisme verwante stoor-
nis. We zochten een sport voor hem en 
via oom Eddy, lid van Hanzesport, kwam 
Maarten bij de club. Hij was toen 9 jaar. 

Atletiek bleek een mooie uitlaatklep voor 
de dagelijkse prikkels. De overgangen van 
de ene naar de andere trainer waren voor 
hem soms wel moeilijk. Na Nelleke van 
Weeren kwam Cynthia en daarna kwamen 
er nog heel wat namen, tot uiteindelijk En-
nie Nijhuis als vaste trainer aan Maarten 
werd gekoppeld. Ennie is (voor degenen 
die Star Wars kennen) Master Yoda voor 
Maarten. Zij voelt heel goed aan hoe ze 
met de beperkingen van Maarten moet 
omgaan.

In eerste instantie zou Maarten niet aan 
wedstrijden meedoen, omdat dit te veel 
(negatieve) prikkels zou kunnen geven. 
Toen kwamen we er achter, dat er speci-
ale wedstrijden zijn voor VB-atleten (atle-
ten met een verstandelijke beperking). Zo 
kwamen we in Weert terecht bij het Nati-

G-AtletIek

onaal Evenement (de NK voor VB-atleten). 
Daar presteerde Maarten meteen goed, 
ook al kwam hij bij de 100 meter sprint 
vlak voor de eindstreep ten val. Hij won 
die dag vier van de vijf onderdelen. Dit le-
verde hem de nodige kussen op van Nelli 
Cooman, ambassadrice van de gehandi-
captensport. Nelli en Maarten zijn elkaar 
daarna nog vaak tegengekomen.

Talent
Maarten bleek talent te hebben. Bij het NK 
Atletiek in Amsterdam werd hij gevraagd 
om mee te trainen met de Nederlandse 
selectie. De bekende 800 meter loper 
Arno Körmeling was destijds bondscoach. 
Arno werkte met verstandelijk beperkten, 
dus was er al snel een klik tussen hem en 
Maarten.

De eerste training op Papendal was een 
bijzondere ervaring. Er zou namelijk ge-
zamenlijk worden getraind met de ‘aan-
gepaste’ atleten (atleten met een licha-
melijke handicap die soms met behulp 
van technische aanpassingen toch kunnen 
sporten). Van dat samen zagen we ech-

Bij de start van de Grote 
Veldloop 2012: links de 
atleten van Hellas 
Utrecht, daarnaast 
Maarten Groen (513) 
met vader Henk (514, 
en daarachter Karin 
Pruijssers (AV’34) met 
halfzichtbaar begeleider 
Jan Willem Muilerman.
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ter niet veel terug, want in de ene hoek 
verzamelden zich de aangepaste sporters 
en in de andere hoek de VB atleten. Later 
legden ouders van VB atleten ons uit, dat 
de aangepaste sporters niet bij de VB at-
leten wilden zitten. Zij waren immers niet 
gek? Voor Maarten was het in ieder geval 
vreemd om eerst een groep atleten te zien 
aankomen waar je niets aan zag, terwijl er 
tijdens de training ineens een stapel kunst-
benen lag en er vreemde springdingen 
(protheses dus) werden aangedaan.

VB atleten en ‘aangepaste’ sporters 
De VB atleten kennen maar één categorie 
namelijk klasse 20. Om internationaal te 
mogen meedoen en om een Nederlands 
record te laten erkennen, moet je gekeurd 
zijn. Om door die keuring te komen, moet 
je aan een aantal criteria voldoen: IQ la-
ger of gelijk aan 70, bewijs van speciaal 
onderwijs, begeleid wonen, aangepast 
werk, handtekening psychiater en nog zo 
wat zaken.

Voor aangepaste sporters is de keuring 
een stuk gemakkelijker. Je kunt immers vrij 
snel bewijzen dat je een been of arm mist, 
niets of slecht kan zien, een spasme hebt, 
enz. enz. Voor hen zijn bovendien meerde-
re klassen gemaakt (spasmen, amputaties, 
slechtziend enz.).

Omdat de VB atleten vanaf 2000 van deel-
name aan de Paralympics waren uitgeslo-
ten, kregen zij van het NOC/NSF geen 
subsidie meer. Ook de Atletiekunie stelde 
geen faciliteiten meer beschikbaar. Geluk-
kig werden er nog wel E.K.’s en W.K.’s ge-
organiseerd, maar dan moest je wél eerst 
door de keuring van het INAS/FID, de or-
ganisatoren van deze wedstrijden.

Aangepaste sporters worden volop be-
geleid en gesubsidieerd door het NOC/
NSF. Hier worden we soms wel bedroefd 
en jaloers van. Zij kunnen alles en de VB 
atleten moeten het hebben van sponsor-
acties, potjes van stichtingen en bijdragen 
van familie en vrienden. 

In 2006 werd het WK aangepaste atle-
tiek gehouden in Assen. Ook VB atleten 
mochten, weliswaar buiten mededinging, 
meedoen. Maarten mocht, als één van de 
acht beste verspringers van de wereld, 
meedoen bij het verspringen. Dit was wel 
een hoogtepunt. Zijn klasgenoten van de 
Daniël de Brouwerschool in Wilp, zijn oma 
en opa, zijn vrienden, iedereen kwam kij-
ken. Maarten eindigde hier als 5e.

Buitenland
De afgelopen jaren heeft Maarten aan een 
groot aantal wedstrijden in het buitenland 
meegedaan. Om er een paar te noemen: 
Hongarije (Budapest), Zweden (2x Bollnäs), 
Tsjechië (Praag en Liberec), Italië (Ancona), 
Duitsland (Singen), Frankrijk (Dreux), Est-
land (Tallinn), Brazilië (Fortaleza) en Groot-
Brittanie (Manchester).

Bij het E.K. in Ancona behaalde Maarten 
twee bronzen plakken, bij het hoogsprin-
gen en verspringen. Tijdens het E.K. in 
Praag haalde hij brons bij het verspringen, 
met een sprong van 6 meter 13. Dit Ne-
derlands record staat nog steeds op zijn 
naam. Bij beide evenementen was coach 
Ennie aanwezig. Zij is het die mede de 
basis voor Maarten’s succes heeft gelegd. 
“Elke keer weer opnieuw programmeren”, 

zoals Ennie het noemde, “en heel veel ge-
duld hebben”.

Special Olympics
Er zijn zo’n 300 VB atleten in Nederland, 
die op hun manier en niveau aan atle-
tiek doen. Om de twee jaar wordt voor 
hen een toernooi gehouden (de “Spe-
cial Olympics’). Dit evenement, bedoeld 
om alle VB atleten in competitieverband 
te laten strijden, duurt twee dagen. De 
eerste dag moet iedereen een prestatie 
neerzetten. De tweede dag zijn de finales. 
Alle sporters worden qua prestatie in een 
eigen categorie ingedeeld, waarbij zij om 
één van de drie medailles strijden. Een 
heel leuke competitie, waarbij het motto 
is ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’.

De topsport heeft Maarten drie jaar gele-
den afgesloten. Om te kunnen presteren 
moet je veel en vaak trainen. Daarnaast 
was de schoolperiode afgelopen, en ging 
hij werken en begeleid wonen. Maarten 
kreeg verkering. Deze zaken bezorgden 
hem een te vol hoofd. Ook de technische 
nummers (vooral verspringen) werden 
moeilijker. Daarom ging hij zich op de 
middellange loopnummers richten. Oom 
Eddy is nu zijn trainer en begeleider. Maar-
ten is inmiddels 25 jaar en gaat volgend 
jaar samen met zijn vriendin Karin in Apel-
doorn wonen. Een nieuwe episode breekt 
dan aan en misschien een overgang naar 
A.V.’34? (erg moeilijk, want het shirt van 
Hanzesport is het mooiste shirt wat er is!)

Er zijn veel verenigingen die een eigen VB 
afdeling hebben. Maarten is geïntegreerd 
binnen Hanzesport en dit is prima gegaan. 
We zijn bijzonder trots en dankbaar dat 
onze vereniging, de trainers en zijn trai-
ningmaatjes (met name “zijn vriend” Paul 
Robers) hem steeds zo hebben onder-
steund en zoveel begrip en geduld voor 
zijn situatie konden opbrengen.

Henk Groen

Tevreden VB-atleten en hun begeleiders na afloop van de Grote Veldloop
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op een koude herfstige 

maandagochtend krijg ik van trainer 

Anton kruiderink bij hem thuis een 

lekker kopje koffie terwijl hij vertelt 

over Gevelo, de lopersgroep van 

Hanzesport die hij al jaren traint.

Plat op de grond gaan 
liggen naast de Berkel

De deelnemers aan de training zijn van 
alle leeftijden, maar merendeels tussen 30 
en 50 jaar. Ieder levert zijn eigen prestatie. 
Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat 
ze tamelijk ervaren sporters zijn die graag 
een afstand lopen tussen de 10 en 20 ki-
lometer. Ze zitten qua afstand als groep 
eigenlijk in tussen de twee andere loop-
groepen die op maandagavond trainen: 
de Trimgroep en de LAGlopers. Doorstro-
ming beide kanten op is daarom voor de 
hand liggend en verloopt inmiddels heel 
soepel.

De vaste groep bestaat uit zo’n 20 lopers 
die wel wat van niveau verschillen. Door 
de afwisseling tussen baan- en wegtrai-
ningen en vooral door de opbouw van 
de trainingen is dat nooit een probleem. 
De trainingen bevatten namelijk altijd 
een aantal rustigere momenten, waarin 
de snelste lopers naar de groep kunnen 
terugkeren. Zo valt de groep tijdens een 
training op de weg nooit te ver uit elkaar.

De groep is sociaal en erg hartelijk, nieuwe 
mensen worden gemakkelijk opgenomen. 

loop-
GRoepeN

GeVeLo, Gezond en Veilig Lopen
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Plat op de grond gaan 
liggen naast de Berkel

De training, eens per week op maandag 
van 20.00-21.30, is bedoeld als basis. De 
ene week lopen ze op de baan, de andere 
week gaan ze de weg op. Naast de maan-
dagavondtraining moeten deelnemers zelf 
nog minimaal een keer per week zelf trai-
nen, anders kunnen ze op deze afstanden 
niet meekomen. Anton traint zelf mee bij 
de Mila-groep. Twee keer per week trai-
nen is ook wel het minimum om vooruit-
gang te kunnen boeken. 

Verenigingsmens
Anton Kruiderink noemt zichzelf een ver-
enigingsmens. Eerder was hij jarenlang 
korfbaltrainer, in Delft en ook in Zutphen. 
Toen hij zelf ging hardlopen en in Zutphen 
kwam wonen sloot hij zich bij de atletiek-
vereniging aan. Van het een kwam het an-
der en zo’n 15 jaar geleden begon hij trai-
ningen te geven aan beginnersgroepen 
bij Hanzesport. Anton begon meestal in 
januari met een groep van zo’n 40 mensen 
die wilden afvallen als goed voornemen. 
Dat liep storm. Van die groepen werd een 
gedeelte dan toch blijvend enthousiast en 
daarvan weer een gedeelte bleef lid van 
Hanzesport. Op die manier is de groei van 
Hanzesport in gang gezet, die tot op dat 
moment bleef steken op zo’n 200 leden.

Ongeveer 5 jaar geleden is GeVeLo als 
naam gekozen voor deze groep. De 
naam staat voor gezond en veilig lopen, 
met zo min mogelijk blessures en veilig-
heid op de weg hoog in het vaandel. De 
inhoud van de trainingen is meestal zo’n 
drie maanden vooruit bekend zodat men-
sen weten waar ze aan toe zijn. Maar dit 
kan op de dag zelf worden aangepast als 
bijvoorbeeld het aantal atleten heel klein 
is. De trainer kan dan inspelen op indivi-
duele wensen. Wat de trainer het meeste 
voldoening geeft is als hij aan lopers kan 
zien dat ze bij hem getraind hebben; dat 
ze netjes lopen, mooi afwikkelen en een 
goede houding hebben. Deelnemers zien 
zelf ook vooruitgang tijdens een trainings-
periode.

Op mijn vraag of leden van deze trai-
ningsgroep ook een bijdrage leveren aan 

Hanzesport in de zin van vrijwilligerswerk, 
volgt een kleine stilte. Dan zegt hij: er is 
wel een trainster die bij ons meeloopt, 
maar verder zijn de deelnemers zo druk, 
dat dat niet echt het geval is. Misschien 
komt dat ook door de leeftijdsgroep. Het 
zijn vaak mensen met een gezin en drukke 
banen.

Hun bedje is gespreid
Voor deze groep is het Hanzesport-bedje 
altijd gespreid. De training gaat altijd door, 
dat motiveert om zelf ook iedere keer te 
komen. De trainer is er altijd, en ook als er 
maar 2 mensen zijn, gaan ze lopen. Het is 
wel voorgekomen dat Anton zelf gebles-
seerd was en dat hij op de fiets meereed 
om toch training te kunnen geven. Alleen 
als het onweert of ijzelt gaat het niet door, 
dan is het te gevaarlijk. 

Anton vertelt nog dat er jaren geleden een 
onweersbui losbarstte terwijl ze met de 
Mila-groep langs de Berkel liepen. Het was 
zelfs zo’n noodweer dat ze met zijn allen 
plat op de grond zijn gaan liggen omdat 
er een kleine tornado over de Berkel aan 
kwam razen. Gelukkig liep dat goed af.
 
Marguerite Tuijn

De trainer kan 
dan inspelen op 

individuele wensen. 
Wat de trainer het 
meeste voldoening 
geeft is als hij aan 
lopers kan zien dat 
ze bij hem getraind 

hebben
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de kuIteN
vAN ...

op een winterkoude vrijdagmiddag stap ik het gebouw van het 

stadsarchief van Zutphen binnen om daar Jane voskamp te ontmoeten. 

Jane is lid van Hanzesport en traint op maandagavond bij de trimgroep 

en op donderdag bij de GeAm groep.

Jane Voskamp

Op deze frisse dag geeft Jane een inkijkje 
in de archieven van haar eigen loopge-
schiedenis. 

Jane, gisteren zijn foto’s van jouw kuiten 
gemaakt. Wat vind je van je kuiten?
Niet alleen mijn kuiten zijn gefotogra-
feerd, maar nam ook nog het inlopen. Ik 
heb de foto’s wel bekeken, maar heb niet 
echt op mijn kuiten gelet. Dat vind ik ook 
niet zo van belang.’

Wanneer je kuiten zouden kunnen 
spreken, wat zouden ze dan tegen je 
zeggen?
Lachend antwoordt ze: ‘Ze zouden waar-
schijnlijk zeggen dat, wanneer ik de juiste 
schoenen draag, ze nog aardig recht on-
der mijn lichaam staan. Ik draag dan ook al 
jaren schoenen met een blokje.’

Ben je al lang met hardlopen bezig?
‘Bij Hanzesport ben ik begonnen toen de 
NK Veldloop voor gemeente ambtenaren 
in Zutphen werd gehouden. Dat was in 
2007. Daarvoor liep ik ook al bij de ski-
vereniging ‘Sneeuwfit’. Al met al loop ik 
zo’n 15 jaar. Het lopen bij sneeuwfit is wel 
anders dan bij Hanzesport. Bij sneeuwfit 

staat het lopen in het teken van de on-
dersteuning van het skiën. Bij Hanzesport 
zijn we bezig met loopscholing, techniek, 
schema’s en dergelijke.’

Loop je veel?
‘Wat is veel? Mijn dochter Anna was laatst 
bezig met het maken van een App over 
voeding en sport, in het kader van haar 
opleiding, en ze vroeg me of ik vond dat 
ik een intensieve sporter was? Ik weet dat 
niet. Je kunt veel sporten, maar toch niet 
intensief bezig zijn. Ik sport wel vier dagen 
per week.’

Ben je altijd sportief geweest?
‘Eigenlijk wel. Van mijn vijfde tot mijn vijf-
entwintigste heb ik geturnd, tot aan de se-
lectie. Maar ik houd niet van wedstrijden. 
Ik vind het niet fijn dat anderen mijn pres-
tatie beoordelen. Ik sport om de sport, 
omdat ik het leuk vind, en niet om een 
beoordeling te krijgen of een prestatie ten 
opzichte van anderen te leveren. Ik heb 
ook getennist, maar daar had je hetzelfde 
probleem met punten en prestatie.
Na het turnen ben ik via zwangerschaps-
gymnastiek bij gymfit gekomen. Nu doe ik 
verder nog aan Pilates. Ik merk dat ik daar 

aardig lenig en soepel door blijf. En uiter-
aard ski ik ook nog steeds.’

Wat voor sporter ben je?
‘Ik wil graag buiten zijn. Een zaalsport zul 
je mij niet zien doen en in een krachthonk 
zul je mij ook niet vinden. Verder sport ik 
niet in mijn eentje. Ik heb mensen om mij 
heen nodig die mij aansturen, die mij zeg-
gen wat ik moet doen en dan doe ik dat. Ik 
heb wel de neiging om even te mopperen 
over het programma, maar ik doe het ver-
volgens wel.

Hetzelfde geldt voor het lopen van wed-
strijden. Ik doe dit alleen wanneer vrien-
dinnen meegaan die ongeveer dezelfde 
snelheid lopen als ik. Dan lopen we ge-
zellig samen. Zo heeft mijn collega Ner-
min mij destijds ook meegenomen naar 
de trainingen van Hanzesport in voorbe-
reidingen op het NK. Zij heeft mij op dit 
spoor gezet. 
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Ik ben ook een volhouder en trouw in de 
trainingen, zolang het tenminste niet re-
gent, daar heb ik een hekel aan. Soms ga 
ik dan niet en dan krijg ik spijt dat ik niet 
ben gegaan wanneer het na een half uur 
droog wordt. Ik neem me dan voor om de 
volgende keer dat het regent gewoon te 
gaan. Maar dat doe ik dan weer niet. 

Trouw ben ik in het uitvoeren van het pro-
gramma en de schema’s die worden opge-
geven. Ik wil wel graag bepaalde doelen 
blijven halen. Zo staan de Zevenheuvelen-
loop en het NK Veldloop voor gemeente 
ambtenaren steevast op het programma. 
En graag loop ik dan telkens iets sneller 
dan de voorgaande editie. Ik ga dus wel 
de competitie met mezelf aan.

Alleen loop ik niet. Tijdens vakanties zal ik 
dan ook de hardloopschoenen zeker niet 
meenemen. Wandelen of fietsen doe ik 
dan wel veel. 

Soms word ik ook gewoon voor het blok 
gezet. Zo meldde een collega ons on-
langs aan voor de 10 Engelse Mijlen van 
de Kleine Haerloop. Die leken me wel heel 
erg ver, maar het is ons toch maar mooi 
gelukt. We liepen samen in een groepje 
en dat ging fantastisch. Dat groepsgevoel 
bepaalt dan ook mede mijn inzet.’

Heb je nog plannen of doelen 
voor het lopen?
‘Nee, niet echt. Graag iets sneller dan de 
vorige keer op de Zevenheuvelenloop en 
het NK. Ik hoef ook niet verder, de afstand 
vind ik mooi zo. En of het misschien toch 
ooit verder wordt, zien we later wel.’

Wel nog plannen om de komende 20 jaar 
te blijven sporten?
‘Ach, waarom niet? Mijn moeder is 77 en 
ze skiet nog steeds. Dus het kan.’ 

Jane laat me na afloop nog een aantal 
pronkstukken van het archief zien, en ze 
vertelt enthousiast over haar werk. Haar 
kuiten en haar verhaal zullen vanaf heden 
aan het archief van Hanzesport worden 
toegevoegd.

Albèr Giezen

Nu het aantal atleten van het HRTT kleiner is geworden, wil dit niet zeggen dat de 
resultaten achterblijven. Zo wist Koen zijn PR op de 5 km op de weg te verbeteren tot 
15.19 in de Sevenaerrun, waar hij als 2e finishte. De bekende Bridge to Bridgeloop 
in Arnhem zette Koen op zijn naam en vervolgens liep hij een PR op de 10 km in 
Deurne (32.04). 

Ook in de Posbankloop streden de HRTT-ers weer voorin mee, waar Koen 7e werd 
op de 15 km en Vincent 9e op de 6 km. Koen debuteerde op de halve marathon in 
Amsterdam, waar hij in een tijd van 1.10.24 verdienstelijk een 2e plaats bemachtigde. 
Ook Vincent had een debuut en wel op de 10 Engelse Mijl tijdens de Diepe Hel-
Holterbergloop. In een tijd van 57.50 ging hij als 9e over de streep.

Een aantal atleten van het Team kampt met fysieke tegenslagen. Zo is Ronald ruim 
anderhalf jaar uit de roulatie, gehinderd door mysterieuze hamstring/liesklachten. 
Een trektocht langs artsen en therapeuten heeft helaas nog niet tot een oplossing 
kunnen leiden. Ook Bram tobt vanaf het voorjaar met moeilijk te traceren klachten 
aan het bewegingsapparaat. Hopelijk komt er duidelijkheid tijdens een consult in het 
Radboudziekenhuis. 

Op initiatief van de Stichting Hardloop Talentontwikkeling heeft het HRTT een clinic 
looptraining gegeven aan de trainers en selectiespelers van VV Vorden. Mede hier-
door kan de Stichting het HRTT en zichzelf presenteren aan de businessclub Vrienden 
van het Kuipertoernooi. Op die manier kan mede een netwerk worden gebouwd in 
het kader van de sponsorwerving. 
Een andere positieve ontwikkeling is het toetreden van Nédjy Ben-Dhafer. Een ge-
dreven en getalenteerd atleet van 23 jaar. Hoewel weinig loopervaring toont hij de 
noodzakelijke eigenschappen van talent, motivatie en discipline, waardoor wij in de 
toekomst het één en ander van hem kunnen verwachten.
 
Herman IJzerman

Wetenswaardigheden 
van het HRTT
mooie resultaten, fysieke tegenslagen én nieuw talent
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Selectie technische baanatletiek: 

veelbelovende junioren

binnen Hanzesport zijn wekelijks bijna 

150 jeugdleden actief bezig met het 

beoefenen van atletiek. onder hen 

bevindt zich veelbelovend talent. 

een selectie van deze sporters wordt 

begeleid naar wedstrijden. soms worden 

daar mooie records behaald. we vragen 

de trainers, ennie Nijhuis en martin 

oolbekkink, naar de stand van zaken.
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Welke sporters maken deel uit van de 
selectie technische baanatletiek? 
De sprintselectie bestaat op dit moment 
uit: de senioren Paul Robers (100-200 m) 
en Anna Voskamp (200-400 m), de A-ju-
nioren Saskia Lensink (400-800 m) en Tim 
Woudenberg (100-200 m) en de B-junio-
ren Astrid Lensink (100-200 m), Sem Ool-
bekkink (100-200-400 m), Bram de Wilde 
(400-400 horden-800 m) en Martijn Pot 
(400-800 m). De meerkampselectie be-
staat uit: Mathilde Terleth (meerkamp en 
300/400 m horden), Bente Lutteke (meer-
kamp en 300/400 horden) en Lisa van Dis-
seldorp (speer- discus-100/200 m)

Wat zijn de ambities van de ze groep?
Als het gaat om de korte termijn willen wij 
de atleten zo goed mogelijk voorbereiden 
op het wedstrijdseizoen. Zowel indoor, als 
outdoor. Op de lange termijn willen we 
de atleten zo goed mogelijk voorbereiden 
op een mooie atletiekcarrière op een zo 
hoog mogelijk, minimaal regionaal, niveau. 
Daarom geven we niet alleen veel aan-
dacht aan het fysieke aspect, maar ook aan 

Op de lange 
termijn willen 

we de atleten zo 
goed mogelijk 
voorbereiden 
op een mooie 
atletiekcarrière

het mentale aspect. Onze atleten willen zo 
goed mogelijk presteren. Hiervoor worden 
doelen geformuleerd. Dit zijn prestatie-
doelen, bijvoorbeeld tijden of afstanden, 
p.r. of plaatsen op kampioenschappen. En 
ook procesdoelen, bijvoorbeeld meer aan-
dacht voor starttechniek of krachttraining 
of, heel simpel, blessurevrij blijven. 

Hoe intensief is de training en 
begeleiding van deze sporters? 
Er wordt 3 tot 7 keer per week getraind, af-
hankelijk van trainingsleeftijd en studie. We 
besteden veel aandacht aan de begelei-
ding van deze groep atleten. Zo stellen we 
voor hen een jaarplanning op. Hierin wor-
den de doelen gesteld; de wedstrijdplan-
ning ingevoerd en daarop de trainingsplan-
ning gemaakt. Astrid Lensink en Mathilde 
Terleth trainen ook bij de regioselectie. 
Anna Voskamp zit in de nationale selectie 
voor de 4 x 400m estafette en heeft binnen 
de Atletiekunie de status van internationaal 
talent. Regionaal en nationaal wordt er ook 
getraind in het Omnicentrum Apeldoorn en 
verder in Sittard en op Papendal.
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Wordt er ook samengewerkt met andere 
verenigingen?
Wij werken samen met AV’34 in Apel-
doorn. Omdat de sprinttrainer bij AV34 tij-
delijk geen training kan geven, trainen een 
paar atleten van hun vereniging mee met 
onze groep. Ook zijn Paul Robers en Anna 
Voskamp dit voorjaar met de sprintgroep 
van AV34 op trainingsstage geweest.

Welke prestaties hebben deelnemers 
van de selectie de afgelopen periode 
behaald? 
De meest aansprekende prestaties die dit 
jaar 2012 geleverd zijn, zijn de volgende.
Allereerst Paul Robers. Hij werd 2e op 
het NK indoor op de 200m in een tijd van 
21;69 slechts 0,03 sec achter de nummer 1. 
Dan Anna Voskamp. Zij werd Nederlands 
kampioen bij de junioren A, zowel indoor 
als outdoor op de 400m. Bij de senioren 
werd Anna indoor 4e en outdoor 6e.

Bij de kampioenschappen voor C junio-
ren behaalde Mathilde Terleth een mooie 
derde plaats op het onderdeel 300m hor-
den. Op de NK-estafette is op het onder-
deel 4 x 400m junioren A het team van 
Hanzesport Nederlands kampioen gewor-
den. Het team bestond uit Anna Voskamp, 
Saskia Lensink, Marlies Huigen en Mirthe 
Overkamp. Bij de junioren C werden Astrid 
Lensink, Mathilde Terleth, Bente Lutteke 
en Lisa van Disseldorp 2e op de 4 x 80m. 

Wat zijn de plannen voor het komend 
seizoen?
Ons vizier is komend jaar gericht op de 
Nederlandse kampioenschappen voor ju-
nioren en senioren en de meerkamp voor 
junioren. De eerste NK-wedstrijden zijn in 
februari in het Omnicentrum Apeldoorn.

‘Coördinator technische baanatletiek 
houdt in dat ik het aanspreekpunt ben voor 
alle baanatletiektrainers, behalve voor de 
masters. Ik probeer samen met de hoofd-
trainer alles wat met trainingen te maken 
heeft goed te laten verlopen. De trainin-
gen zijn opgebouwd in twee keer een half-
jaarschema. We proberen te zorgen dat elk 
atletiekonderdeel aan bod komt. De top-
atleten hebben een speciaal programma. 
Ook hebben we crosstrainingen op zater-
dag in het winterseizoen. Dan gaan we ge-
woon de natuur in. Dit doen we om de al-
gemene conditie te verhogen. Ook trainen 
we dan de snelheid, zodat de atleten op 
de crosswedstrijd goed kunnen presteren.

Er zijn ook junioren die vooral cross willen 
doen. Dit zijn de langeafstandlopers. Zij 
kunnen op de woensdagavond met Derk 
meetrainen. We hebben het liefst dat alle 
pupillen en junioren t/m C de wintercross-
trainingen op zaterdag meedoen, behalve 
degene die helemaal niks met lange af-
standen doen, maar dat is in principe pas 
vanaf de B-junioren. Hier specialiseren de 
atleten zich, maar sommige atleten heb-
ben bij de C2 al een voorkeur. 

Zelf kiezen
De atleten helpen met kiezen doen we niet 
echt. Elke atleet ken je goed, dus je merkt 
zelf waar de voorkeuren en talenten liggen. 
We hebben nog nooit gehad dat de trainer 
iets anders vond dan de atleet of dat we 
moeten pushen. Dat doen we liever niet. 
Dit is iets dat de atleet zelf moet gaan doen. 
Iedereen weet wanneer de wissel komt en 
we hebben het er ruim van tevoren over. De 
groep blijft hetzelfde, dus iedereen kent el-
kaar al wel. Alleen is de trainer vaak anders.

Als iemand echt maar een ding graag wil 
doen bij de C-junioren heeft hij of zij nog 

niet zelf een programma. Deze atleten 
doen gewoon alles mee, maar we probe-
ren rekening te houden met de atleten die 
een specifiek onderdeel willen doen. Bij 
de B-junioren hoeven ze niet meteen een 
onderdeel te kiezen. Wat ons betreft mag 
iedereen datgene doen wat hij of zij wil. 
Dat proberen we aan te bieden.

Individuele wedstrijden
De wedstrijden zien er na de wissel ook 
anders uit. Bij de C-junioren heb je ste-
denwedstrijden en de competitie. Bij de 
B-junioren proberen we de atleten mee 
te laten doen met de competitie, maar 
door het ledenaantal is dit meestal lastig. 
De wedstrijden hier zijn vooral individuele 
wedstrijden. Je kunt dus kiezen voor welk 
onderdeel je uit wilt komen.
Als de atleten bij de B-junioren voor een 
specifiek onderdeel gekozen hebben, 
worden de trainingen helemaal om dat 
ene onderdeel gebouwd. Als je bijvoor-
beeld alleen maar wilt speerwerpen krijg 
je specifieke krachttraining en specifieke 
techniektraining. Alles wordt voor dat ene 
onderdeel gedaan. In een ideale situatie 
gaan alle atleten die een bepaald onder-
deel willen doen bij elkaar. Maar omdat 
de aantallen niet heel groot zijn en er veel 
onderdelen zijn, clusteren we ook.’

Monique Robers

Sprint, kogel, horden of....
Alle pupillen en de d- en c-junioren krijgen training in elk atletiek-

onderdeel, maar vanaf de junioren b (16 jaar) gaan ze zich specialiseren. 

Hoe is die weg daar naartoe? en wat wordt anders en juist niet? 

Richard van Gelder, coördinator technische baanatletiek legt dat uit.
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Jan Rood: ‘De dag ervoor hebben we in 
de stromende regen het parcours uitge-
zet. We waren echt zeiknat. Gelukkig was 
het zondag prachtig weer.’ Op de 7,5 en 
10 km startten samen ongeveer twee-
honderd deelnemers; zo’n honderd per 
afstand. Jan: ‘Dat is al jaren stabiel en 
ook prima. We moeten ook niet te veel 
deelnemers hebben, want dat kunnen de 
smalle bospaadjes niet aan. Zoals elk jaar 
zijn we goed ontvangen door de mensen 
van Free-Wheel in Vorden. Heel gezellig, 
met snert en warme chocomel.’
Over het aantal Nordic Walkers is Jan min-
der tevreden. ‘We hadden dit jaar maar 

acht deelnemers, terwijl je toch zeker een 
man of twintig aan de start wilt zien. We 
zijn in 2006 met de Nordic Walkers begon-
nen. Toen deden er zo’n vijftig mensen 
mee. Later liep dat terug naar dertig en 
vorig jaar zestien Walkers. We beraden 
ons wat we daarmee doen.’

G-atleten
Helemaal nieuw dit jaar waren de G-atle-
ten; sporters met een verstandelijke be-
perking. Er deden er zes mee, waarvan 
vier deelnemers van Hellas uit Utrecht. 
Jan: ‘We hadden een rondje van ongeveer 
1600 meter uitgezet. Het waren niet veel 

Zondag 4 november jl. was één van de laatste zondagen 

om te genieten van de mooie herfstkleuren in het bos. 

en uitgerekend op die dag was de Grote veldloop. 

Grote Veldloop 2012
‘Prachtig weer, opkomst Nordic Walkers kan beter’

wedstRIJdeN

atleten, maar ze waren wel heel enthou-
siast. Iedereen kreeg een cadeautje na 
afloop.’

Jan Rood en zijn team willen in 2013 de 
Grote Veldloop wel weer een extra impuls 
geven. Wellicht de jeugd bij Hanzesport 
opporren en de jeugdloop weer in ere 
herstellen? 

3 maart Achtkastelenloop
Zoals al vele jaren organiseert Hanzesport 
weer de Achtkastelenloop in Vorden en 
omgeving. Een mooie loop met al jaren 
een stabiel aantal lopers op de 10, 21 en 
30 kilometer. Rond de jaarwisseling start 
de inschrijving. 

26 mei City-Hanzeloop
De voorbereidingen voor de City-Hanze-
loop zijn al in volle gang. Het team weg-
wedstrijden is daarvoor onder andere in 
gesprek met Stichting Zutphen Sportief. 
De loop is volgend jaar eind mei; het is 
dan ook koopzondag in Zutphen. Er komt 
een leuk programma op de markt (verras-
sing!!) en de sfeer wordt verhoogd door 
een muziekbandje bij de verzorgings-
post. Ook nieuw is een bedrijvenloop van 
5 km (naast die van 10 km). Dus: maak je 
collega’s warm en start een bedrijfsteam! 
Het team wegwedstrijden is nog op zoek 

naar twee mensen die zich specifiek met 
de bedrijvenloop willen bezighouden. 
Wie belangstelling heeft, kan zich mel-
den bij Jan Rood via rood.j@hetnet.nl.

3 november Grote Veldloop
Ook in 2013 komt er weer een Grote 
Veldloop op de afstanden 7,5 en 10 km. 
Het team wegwedstrijden beraadt zich of 
er weer een Nordic Walkers-wandeling 
wordt uitgezet. Misschien komt er weer 
een jeugdloop. Houd de berichten over 
deze loop t.z.t. goed in de gaten.

Wedstrijd-
kalender
Hanzesport 2013

18 Hanzemare
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Eerst maar eens twee deelnemers aan het 
woord. Bij Judith Heilijgers gaat het niet 
eens zozeer om de Zevenheuvelenloop. 
‘Het gaat mij er meer om dat ik verder kan 
dan 10 km. Ik loop nu al bij Hanzesport en 
blijf daar tegen die 10 km aanzitten. Ik wil 
graag meer. De trainingen tot nu toe vind 
ik wel pittig. Er zijn binnen de groep men-
sen die gewend zijn om in clubverband te 
lopen en mensen die vooral voor zichzelf 
lopen. Het leuke is dat we van elkaar le-
ren. De mensen die normaal alleen lopen 
leren om rekening te houden met elkaar. 
Ik vind het soms vervelend om achterin te 
lopen, want ik ga niet zo snel, en leer van 
de ‘solo-lopers’ om me daar wat minder 
van aan te trekken.’

Wat past bij mij?
Rob van Campen liep drie jaar geleden 
nog een halve marathon, maar is daarna 
aan het kwakkelen geraakt. Door blessures 
en een ziekte nam zijn conditie af. Rob: ‘Ik 
heb de draad bij de Lange-afstandgroep 
weer opgepakt, maar dat gaat niet zo mak-
kelijk zonder doel. Ik gebruik deze Zeven-
heuvelenloop om te balansen wat nu bij 
mij past. Daarbij wil ik goed luisteren naar 
mijn lijf. Heel goed vind ik het schema van 
loopgroepen dat onlangs op de website is 
geplaatst. Daarin staan afstanden en richt-
tijden. Zo kun je goed zien welke groep 
het beste bij je past. Veel mensen blijven 
ergens hangen, maar het kan heel fris zijn 
eens naar een andere groep te gaan.’

Van de deelnemers, naar de trainers. Wim 
Veldhuis en Rianne Nijhof begeleiden 
de deelnemers ‘naar de start’. Wim:‘We 
hebben een begeleidend boekje van de 
atletiekunie. Dat lees ik voor de training 
even door. Maar ik doe het op mijn eigen 
manier. De KNAU wil dat je eerst theorie 
en dan praktijk geeft, maar ik vertel die 
theorie tussendoor. Mensen hebben geen 
zin om eerst een half uur in de kantine te 
zitten. Ze komen om te lopen.’

Belang duurlopen
Rianne en Wim zijn tevreden over de trai-
ningen tot nu toe. Wim: ‘Sommigen gaan 

als een speer. Er zit echt talent bij. Het 
aantal valt me wel wat tegen. Ik had toch 
wel zo’n 25 mensen verwacht.’ Rianne: ‘De 
woensdagavond moet je ook maar net 
passen. Het voordeel is dat de mensen 
die lid willen worden, op dezelfde avond 
kunnen blijven trainen. Die nieuwe men-
sen vind ik trouwens ook leuk: je kunt ze 
heel gericht tips geven. Zo lopen er nogal 
wat met hun armen voor hun lijf langs te 
zwaaien. Met een armbeweging recht naar 
voren gaan ze echt beter.’

Wim: ‘We trainen met deze groep alleen 
op woensdag. Voor een goede voorberei-
ding moeten ze zelf nog twee keer lopen. 
Een keer interval en een langere duurloop. 
Vooral die langere duurlopen zijn echt no-
dig om meer kilometers in de benen te 
krijgen. Ik benadruk dat, maar ja, de men-
sen moeten het wel zelf doen.’

Wim liep zelf een paar keer de Zevenheu-
velen. ‘Het is een bekende loop en het is 
massaal. De zwaarte valt wel mee, er zit 
maar één echte klim in, na een kilometer 
of 9. We hebben afgelopen zaterdag met 
de deelnemers op de Lochemse Berg ge-
lopen. Echt stevig getraind. Als je dat kan, 
loop je die Zevenheuvelen met twee vin-
gers in de neus.’

Jeanet Aartsen

Run to… de Zevenheuvelenloop
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eind augustus startte er bij Hanzesport op de woensdagavonden een run 

to the start-groep. een initiatief van de atletiekunie in samenwerking met 

lokale verenigingen om naar een bepaalde wedstrijd toe te trainen. 

ditmaal de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. onder leiding van wim 

veldhuis en Rianne Nijhof trainen twaalf deelnemers twaalf keer, met als 

doel: de zeven heuvelen bedwingen. Als er negen trainingen opzitten, 

spreek ik de trainers en twee deelnemers.



Jaarlijkse clubdag: van mini tot master actief

clubdAG

We willen een clubdag waar alle leden 
enthousiast over zijn, zo is de stemming 
binnen het team. Al zijn we nog enigszins 
zoekende om de juiste mix te vinden. Ach-
teraf kunnen we stellen dat we aardig op 
weg zijn om een goed evenement neer te 
zetten, waar veel Hanzesporters iets van 
hun gading kunnen vinden. 

Al voor de zomer
Het Team Baanwedstrijden is al voor de 
zomer begonnen met de voorbereiding, 

want we moeten natuurlijk wel een mooi 
programma bieden! We hebben al vroeg 
besloten dat er een steeple chase gaat ko-
men. Dit bleek lastiger dan verwacht, want 
hoe krijg je die waterbak gevuld? Een 
uitdaging voor het Jobteam, dat wij heb-
ben gevraagd langszij te komen. Gelukkig 
begonnen de heren op tijd aan deze klus, 
want het bleek dat de bak lek was en eerst 
moest worden gerepareerd. Het probleem 
werd uiteindelijk door het Jobteam opge-
lost. Hulde. 

Zelf zijn we bezig om een basis te leggen 
voor de dag. Naast het verzamelen van 
de vrijwilligers die nodig zijn om de dag 
mogelijk te maken, worden allerlei (kleine) 
punten afgewerkt. Er worden ideeën ge-
opperd voor de invulling van het buffet, 
medailles en bekers worden besteld, er 
wordt een eerste opzet gemaakt voor de 
chronoloog. Hoe dichter de dag nadert, 
hoe meer de dag in detail vorm krijgt. Op 
vrijdag wordt de baan uitgezet en treft de 
kantine treft de nodige voorbereidingen. 
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op de wedstrijdagenda staat het weer vermeld: clubdag. Niet in de eerste 

week van oktober, maar het laatste weekend van september. In verband 

met de marathon van boedapest op 7 oktober hebben we besloten om de 

clubdag dit jaar een week te vervroegen. lastig, want aan de andere kant 

werd de finale van de stedenwedstrijd een week opgeschoven. Hierdoor 

hebben we maar 2 weken om alle aandacht volledig op de clubdag 

te richten. een verslag van Anneke van Jaarsveld, namens het team 

baanwedstrijden.
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Vol programma
Dan is het zover; zaterdag 29 september; 
Clubdag. Al vroeg zijn de eerste mensen 
bezig om de laatste hand te leggen aan 
de baan, het secretariaat en in de kantine 
wordt de koffie gezet. Tegen half 10 uur 
stroomt het terrein vol met vrijwilligers, 
jury en natuurlijk de atleten. Het is een vol 
programma, maar met de hulp van de vrij-
willigers moet het lukken. De atleten zijn 
in de groepen verdeeld en krijgen elk een 
eigen vaste groep jury. Om 10 uur starten 
de eerste onderdelen en al snel is het een 
drukte op de baan en het middenterrein. 
De pupillen werken een meerkamp af en 
kunnen hier per categorie een medaille 
winnen. Voor de junioren is er eveneens 
een meerkamp. Zij kunnen echter evenals 
de senioren en masters per onderdelen 
een beker winnen. 

De masters en senioren mogen verschil-
lende technische onderdelen afwerken, 
zoals kogelstoten, verspringen, en pols-
stokhoogspringen. Daarnaast is een uit-
gebreid programma met allerlei loopon-
derdelen, waaronder een 100 m estafette. 
Daarnaast ook een aantal minder gang-
bare, zoals een 200m en de al genoemde 
steeple chase. De steeple chase wordt 
vandaag voor het eerst op onze baan ge-
organiseerd, spannend dus.

Prettig en gemoedelijk
De sfeer is prettig en gemoedelijk, er is 
ruimte om extra uitleg te geven over een 
specifiek onderdeel, ondertussen gaan 
de pupillen voortvarend aan de slag met 
de meerkamp. Met de spontane hulp van 
atleten, trainers en ouders is het mogelijk 
om de estafettes te lopen, hiervoor zijn al-

tijd extra handen nodig. Op de andere on-
derdelen is de bezetting vandaag niet zo 
ruim dat we daar mensen aan kunnen ont-
trekken. Toch lukt het. De estafettes zijn al-
tijd een mooi onderdeel om naar te kijken, 
al ziet het er vanaf de zijlijn vaak rommelig 
uit. Spannend is het zeker, ook vandaag. 

Ook spannend was de steeple chase die 
vandaag voor het eerst op onze baan 
wordt gelopen. 11 atleten hebben het lef 
om één van de drie afstanden te lopen. 
Spectaculair natuurlijk met die vaste hor-
den – de zwart/wit geverfde balken die al-
tijd langs de baan staan – en de waterbak. 
Mirko (1000m), Martijn (1500m) en Wim 
(3000m) hebben ieder een clubrecord 

neergezet op hun afstand. Ben benieuwd 
hoe lang het duurt voordat één van de re-
cords wordt aangescherpt, wie durft? 

Terwijl op de baan iedereen actief aan het 
sporten is, wordt in de kantine hard ge-
werkt om het lunchbuffet op tijd klaar te 
hebben. Gelukkig zijn er voldoende han-
den om dit mogelijk te maken. Als de eer-
ste atleten klaar zijn met hun onderdelen 
kunnen zij in de tent aan de lange tafels 
een plekje zoeken om te genieten van de 
zelfgemaakte salades. Ondertussen lekker 
nakletsen over de behaalde resultaten en 
over de bijna behaalde pr’s. Een goede 
manier om nog even na te genieten van 
de dag. 

Medailles en bekers
Dan is het tijd voor de prijzen. Het be-

stuur reikt medail-
les en bekers uit 
aan de atleten die 
het beste hebben 
gepresteerd in hun 
categorie of op een 
speciaal onderdeel. 
Er zijn verscheidene 
clubkampioenen, 
zoals Jarne Kom-
pier die zowel bij 
het speerwerpen 
(30,39m) als bij het 
kogelstoten (9,25) 

de beste blijkt te zijn. En dan Karin Nieuw-
huis die het beste kan verspringen (3,85m) 
en Tim Woudenberg die het snelste sprint 
op de 100m (12,24s), ondanks een bles-
sure vlak voor de finish. Voor andere club-
kampioenen en de volledige uitslag ver-
wijs ik je naar de website. 

Als alle atleten, ouders en toeschouwers 
naar huis zijn, blijft er een klein groepje 
over. Zij praten ook even na over de dag 
en gaan dan de baan en het clubhuis op-
ruimen. Na een uurtje is alles weer aan de 
kant. Op de baan is niet meer te zien, dat 
er een Clubdag is gehouden.. 

Anneke van Jaarsveld
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Word verkeersregelaar!

Als je zelf meeloopt met een wegwedstrijd 
heb je het vaak niet eens zo in de gaten, 
maar op veel punten langs het parcours 
staan ze, verkeersregelaars. Elke wedstrijd 
zijn dit er zo’n 20. Verkeersregelaars hou-
den het verkeer tegen, geven verkeers-
deelnemers aanwijzingen en wijzen hard-
lopers de weg. Een verkeersregelaar heeft 
op dat moment de bevoegdheid van een 
verkeersagent: weggebruikers zijn ver-
plicht de aanwijzingen op te volgen. Ze 
staan er voor de veiligheid van de hardlo-
pers! 

De verkeersregelaars zijn hard nodig, zon-
der hen geen wedstrijd. Hanzesport wil 
graag meer verkeersregelaars omdat de 
verkeersveiligheid altijd nog beter ge-
regeld kan worden. En als er meer zijn, 
hoeven niet steeds dezelfde vrijwilligers te 
worden benaderd. 

Om verkeersregelaar te worden moet je 
een cursus doen. Deze is gratis, duurt on-
geveer 1,5 uur en is elke eerste dinsdag 
van de maand in het politiebureau in Zut-
phen. Als je de cursus hebt gevolgd wil 
dat niet zeggen dat je niet meer aan een 
wedstrijd van Hanzesport kunt meedoen. 
Maar als je een keer niet mee kunt of wilt 
lopen, is jouw inzet natuurlijk welkom! 

Dus, volg de cursus tot verkeersregelaar 
en meld je aan bij peterscholten@telfort.
nl (tel.06 - 131 758 11 / 0575 - 54 17 23).

Blessureadvies voor Hanzesporters

Voor het blessurespreekuur in het clubhuis 
van Hanzesport hoef je sinds kort geen 
afspraak meer te maken. Je kunt er zo 
binnenlopen. Het spreekuur is in beginsel 
iedere maandagavond van 18.15 uur tot 
19.15 uur. Jim Townhill en Dirk-Jan Sik-
king, beiden chiropractor/ fysiotherapeut, 
verzorgen om beurten dit inloopspreek-
uur. Om alles in goede banen te laten ver-
lopen gelden er een paar afspraken. Kijk 
daarom altijd eerst even op de website 
van Hanzesport.

Overzicht trainingsgroepen 
volwassenen

Samen lopen in een loopgroep met een 
ervaren trainer is niet alleen gezellig, maar 
ook dé manier om gemotiveerd te blijven, 
verantwoord te trainen en om beter te 
worden. Daarom bieden we bij Hanzesport 
een groot aantal loopgroepen aan, met elk 
hun eigen doelstelling en ambitie. Zo vind 
je altijd wel een groep op jouw niveau. 
Heb je interesse? Neem contact op met de 
trainer of kom een keer gratis meetrainen! 
Op de website van Hanzesport kun zien op 
welke dagen welke trainingen zijn (www.
hanzesport.nl en dan beginpagina, rubriek 
Trainingen en vervolgens links ‘Trainingen 
loopgroepen” aanklikken). Daar staat ook 
vermeld wat het niveau is (afstand en snel-
heid) van iedere loopgroep. Ga voor meer 
informatie naar de pagina van de betref-
fende loopgroep.

Speculaaspoppenloop

De jongste editie van Speculaaspoppen-
loop op zaterdag 1 december jl. was een 
succes. Zo’n 500 deelnemers waren naar 
Restaurant De Zevensprong in Joppe ge-
komen om zich in te schrijven voor de 6, 
12 of 18 km. Er was ook een kidsrun van 
2,5 km. Het was een gemengd gezelschap: 
jong en oud, recreatief en prestatiegericht, 
Nordic Walkers en sportief wandelaars. 
Onder hen ook een 50-tal Baudartius-
scholieren en de Start-to-run-groep, onder 
leiding van Jolanda Jonker. Sint en Pieten 
waren goed op dreef, het weer was prima 
en de sfeer uitstekend. Na afloop was er 
uiteraard voor iedereen een speculaaspop.

Meer nieuws op 
www.hanzesport.nl

koRt NIeuws koRt NIeuws

Vijfendertig jaar bij Hanzesport

“Stille wateren hebben diepe gronden”: 
als ooit voor iemand dit spreekwoord van 
toepassing is dan wel voor Wim Francke! 
Onopvallend maar toch onmiskenbaar 
aanwezig. Als hij er niet was werd hij ge-
mist. En dat kwam, helaas, steeds vaker 
voor. Last van blessures, maar juister mis-
schien, protesten van het ouder wordende 
lijf. Niet zo gek voor iemand van zeventig!
Ruim vijfendertig jaar was Wim lid van Han-
zesport, zijn halve leven dus. Hoeveel Han-
zesporters kunnen dat zeggen? De laatste 
veertien jaar draaide hij zijn rondjes in de 
Plusgroep; hij was er van het begin af aan 
bij. Na afloop bij de koffie hoorde je dan af 
en toe wat over het plezier dat hij beleefde 
aan een klus in huis. Of over een klus die 
hij met anderen in Roemenië ging doen, 
om de mensen daar een handje te helpen. 
En ja, onvermijdelijk kwam het gesprek ook 
wel eens op de gezondheid van zijn vrouw, 
de pijn waar ze altijd last van heeft.
Het was duidelijk dat Wim het moeilijk 
vond een punt te zetten achter zijn Han-
zesport loopbaan. Het heeft een poos 
geduurd voor hij de knoop kon doorhak-
ken en afscheid kon nemen. Maar zoals je 
van een verstandig mens mag verwachten, 
hij maakt van zijn afscheid ook weer een 
nieuw begin: meer gaan wandelen met zijn 
vrouw. Dat kan zij nog goed aan en voor 
zijn gewrichten is het minder belastend.

Zo brak op 9 oktober het moment van af-
scheid dan toch aan. Nog één keer samen 
koffie drinken met iets lekkers erbij, een 
bloemetje en een toespraakje: “Wim, het 
ga je goed! Wij hopen dat het jou en je 
vrouw gegeven is om samen nog jaren te 
kunnen wandelen”. 

Gerlof van der Veen, Plusgroep



Hanzemare 23Hanzemare 23

de masters van Hanzesport hebben een druk seizoen 

achter de rug. Annemieke wijdieks zet de belangrijkste 

resultaten voor ons op een rij en besluit met de plannen 

van de trainer.

Op de werp3kamp bij Daventria verbe-
terde Mariët het 11 jaar oude Nationale 
Record (V50) bij het speerwerpen met een 
worp van 34.13m. In het voorjaar deden 
Monica en Han mee met het NK voor Mas-
ters in Veldhoven. Monica wist haar titel 
(V40) bij het kogelslingeren te prolonge-
ren met een mooie worp van 39.02m. Ook 
vertegenwoordigde zij Hanzesport op het 
EK voor Masters in het Duitse Zittau. Dat 
was een speciale ervaring: call-rooms, 
wachten en nog eens wachten, zenuwen, 
groot stadion, maar zeer de moeite waard. 
Monica wist bij alle onderdelen, waaraan 
zij deelnam bij de eerste 8 te eindigen. 
Daarnaast kwam zowel het vrouwen- als 
het mannenteam uit op de competitie-
wedstrijden in Wageningen en Den Hel-
der. De dames presteerden goed en kwa-
men als derde de finale binnen. 

Finale
De finale vond plaats bij AV Impala in 
Drachten. Door de krappe bezetting van 
het team, hadden we een vol programma. 
Desondanks was er altijd wel even tijd om 
bij te praten rond de koffietafel van Petra. 
Het nieuwe puntensysteem van age-gra-
ding was en is nog wennen, er werd veel 
over gediscussieerd. Onderwerp van ge-
sprek was vooral de combinatie van age-
grading en lichter werpmateriaal (speren 
en kogels) voor oudere Masters. Hierdoor 
is het voor jongere Masters vaak erg moei-
lijk om een zelfde aantal of meer punten 
te scoren.

Masteratleten van 
Hanzesport in Actie

Een podiumplek zat er helaas niet in, maar 
dat nam niet weg dat er mooie individu-
ele prestaties werden neergezet. Twee 
clubrecords, Karin liep weer sneller op de 
100m en klokte 15.45s en ondergeteken-
de sprong, tot haar eigen verbazing, over 
de 1.25m bij het hoogspringen. Wilma 
was met een tijd van 2.48.42 op de 800m 
dik tevreden. Rina was iets te gretig bij de 
start van de 100m en moest bij de herstart 
dus iets inhouden. Toch liep ze naar een 
prima 14.14s. Monica sleepte de nodige 
punten binnen bij het discus- en speerwer-
pen, Aukje nam het kogelstoten voor haar 
rekening, en Petra liep haar eerste 1500m. 
Uiteindelijk behaalden de vrouwen van 
Hanzesport een 8ste plaats. Niet getreurd, 
we zijn heerlijk uit eten geweest. 

Werp5kamp
Het seizoen werd afgesloten met een werp-
5kamp op eigen baan. Dit is een beetje een 
traditie aan het worden. Ook dit jaar kwa-
men deelnemers uit verschillende delen 
van het land (en uit België) naar Zutphen. 
Het was een sportief en gezellig weerzien 
van (oude) bekenden. Han had een strakke 
chronoloog gemaakt, zodat alle onderde-
len (kogelslingeren, kogelstoten, discus-
werpen, speerwerpen en gewichtwerpen) 
soepel na elkaar konden worden afgewerkt. 
Dat was erg prettig, want het was behoor-
lijk fris, zeker als de zon weg was. Ook de 
jury, afstandregistratie en verwerking van 
de resultaten waren weer prima geregeld. 
Het deelnemersveld was gevarieerd. Van 

mAsteRs

Senior tot categorie M80 en van zeer goed 
tot minder goed deed mee. Bij de vrouwen 
blonken Ingrid van Dijk (GAC Hilversum) 
en Tiny Hellendoorn (AV Isala’96 Kampen) 
uit. Hanzesporters Monica (3101 punten) 
en Mariët (3276 punten) deden het goed, 
al waren ze misschien niet over alle on-
derdelen even tevreden. De overwinning 
ging naar Ingrid van Dijk (4174 punten). 
Bij de mannen won Peter Blommestijn 
(3631 punten). Beide winnaars ontvingen 
het mooi geïllustreerde boek ‘Tienkamp 
Totaal’ van Bert Vreeswijk. Na de wedstrijd 
konden de atleten zich opwarmen in de 
kantine waar heerlijke soep klaar stond.

Plannen van de trainer
Han wil graag meer mensen enthousiast 
maken voor de baanatletiek. Hij denkt 
hierbij aan het geven van een cursus op 
een aantal vrijdagavonden, zoals een paar 
jaar geleden. Gasttrainingen bij loopgroe-
pen behoort ook tot de mogelijkheid, als 
daar belangstelling voor is. Daarnaast zou 
een competitiewedstrijd voor Masters op 
de thuisbaan heel mooi zijn. Hoe dan ook, 
volgend jaar doen de mannen en vrouwen 
weer mee met de competitie. Wat Han 
betreft met meerdere teams. Maar eerst 
moet er flink getraind worden. Zolang er 
geen sneeuw valt en het niet te hard gaat 
vriezen zijn de Masters iedere dinsdag-
avond op de baan te vinden om zich voor 
te bereiden op het nieuwe seizoen. 

Annemieke Wijdieks

Op de foto v.l.n.r. Wilma, Petra, Rina, Monica, 
Annemieke, Karin, Aukje en Han
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www.baas-fietsen.nl

De meest veelzijdige fietsenwinkel van Warnsveld en omgeving

 genieters 
                de meeste

winnaars,
hebben de snelste tijd,

Electrische  fiets of racefiets?                
U kunt terecht bij Geert Baas Fietsen

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 

onze website:
www.hanzesport.nl www.robvancampenfotografie.nl

workshops en fotoreizen


