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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 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.
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Redactioneel

Redactie:
Jeanet aartsen (tekstredacteur), Rob van Campen (fotoredacteur), Henk groen (coördinator) en Fred volmer
(eindredacteur)

5

een club om trots op te zijn
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trainers onder de loep

Aan dit nummer werkten verder mee:
Petra van den Berg, albèr giezen, ton van ingen Schenau, anneke van Jaarsveld, inge Sipkens, Floor Stefess,
Marguerite tuijn, annemiek Wijdieks.
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Lopen met een hartslagmeter

11

Column: Stille getuigen

De foto’s in dit nummer zijn gemaakt o.a. door:
erik Jonker, Léontine van geffen-Lamers, René Scholten, Rob van Campen

12

Samen de drempel over:
start to run

13

De kuiten van nestor
Frank Nieuwhof

Redactieadres: uw reacties, bijdragen en tips graag per mail naar: clubblad@hanzesport.nl
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Info HAnZESPoRT

De achtkastelenloop en de
City-Hanzeloop
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indoorwedstrijden in apeldoorn

19

Kort Nieuws
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Frisse start Mastercompetitie

22

een kijkje bij de Nordic Walkers
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Run to the start

Vormgeving en druk: Weevers grafimedia
Advertentieacquisitie: Jan van den Belt en arjan grobben

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
Hanzemare
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namens de
ReDaCtie
Binnen onze vereniging kunnen we niet zonder elkaar. We zijn delen van een
geheel: het vriendelijke gezicht achter de bar, de jeugdleden die enthousiast
oefenen, de penningmeester die de kas beheert, en de loopgroepleden die af
en toe de douches poetsen.

Iedereen is even belangrijk. Eén groep
is misschien ietsje, pietsje belangrijker,
want… wat zouden we zijn zonder onze
trainers? Van Dale noemt ze ook wel ‘oefenmeesters’ en dat zijn ze ook. Ze begeleiden de atleten bij trainingen en wedstrijden en helpen een ieder – jong en
oud – haar of zijn grenzen te verleggen.
Daarom in deze Hanzemare een artikel
(pag. 6-9) geheel gewijd aan onze oefenmeesters en –meesteressen. Zie het als
een ode aan de trainers!

veelzijdig
Wij zijn Weevers, het bedrijf dat alle disciplines van de grafimedia verbindt. Uw
wens vertalen wij van idee naar concreet product. Daarvoor hebben we een
kleurrijke schakering aan specialismen in huis: van ontwerp & concept tot afterpress.We werken daarin creatief en inventief, maar ook nauwkeurig en efficiënt.
Zodat u erop kunt vertrouwen dat het goed komt. Onze krachten hebben wij
gebundeld tot één full-service bdrijf. Al onze specialismen staan stuk voor
stuk garant voor kwaliteit. De verbinding is onze kracht.

www.weevers.nl

ontwerp
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In deze Hanzemare verder aandacht voor
speciale evenementen, bijzondere prestaties, Nordic Walkers, de kuiten van onze
nestor, de hartslag en nog veel meer...
Veel leesplezier en een sportieve, mooie
zomer toegewenst.
Jeanet Aartsen

namens het
BeStuuR
een dalende lijn in het ledenaantal
en bezuinigingen trokken als
donkere wolken over de vereniging.
een gesprek met voorzitter
Jan Jansen en penningmeester
Jan van den Belt maakt duidelijk dat
Hanzesport op de terugweg is.

Jan van den Belt (l) en Jan Jansen

Een club om trots op te zijn
Atletiek en vooral hardlopen is nog steeds
immens populair. Ook Hanzesport heeft
het ledenaantal, vooral na de ingebruikname van de nieuwe accommodatie, regelmatig zien groeien. De laatste jaren
heeft zich echter een kentering voltrokken.
Onder invloed van de financiële malaise
had het ledental dat aanvankelijk richting
700 groeide een dalende lijn ingezet. De
grootste bedreiging vormde echter het
beleid van de gemeente in het kader van
de bezuinigingen. Toch gaat de club weer
richting herstel.
Reclameborden
Jansen: “Onze grootste zorg is nu nog de
sponsorcommissie. Daar hebben we niemand voor. Gelukkig doet Arjan Grobben
er nu nog wat aan, maar alleen met een
goede bezetting lukt het ons misschien
om de beoogde opbrengst van 10 à 15%
te halen. Het gaat dan om reclameborden,
advertenties en de sponsoring van evenementen, zoals bijvoorbeeld de City-Hanzeloop”. “Onze baan ligt ideaal voor reclameborden. Als je met de trein hier langs rijdt
zie je dat meteen”, vult van den Belt aan.

Quitte
“In financieel opzicht hebben we een flinke slag gemaakt. Ik denk dat we dit jaar al
weer quitte draaien. Overhouden doen we
nog niet. Daarom moeten we het ledenverlies stoppen. We zaten op circa 520 leden, maar met projecten als ‘start to run’ is
er weer een stijging ingezet, waardoor we
naar de 600 groeien. Ook hebben we de
nodige bezuinigingen doorgevoerd, zoals
het bijstellen van de trainersvergoedingen.
Ook de contributie is verhoogd”, aldus de
voorzitter.”We hebben de accountant eruit gedaan. Het is goed er zo nu en dan
een derde naar te laten kijken, maar het
inzicht ontbrak en het oordeel was altijd
te laat. Ik doe nu ook zelf de administratie.
Af en toe een journaalpost maken is ook
wel leuk. Dat voelt een beetje als zelf afwassen terwijl je een afwasmachine hebt”,
lacht de penningmeester.
Zorg minder
De discussie over de gemeentelijke bezuinigingen wordt, na het opheffen van de
Sportraad, gevoerd in het Veldsportencollectief. “Het aanvankelijke plan waarbij de

huur enorm omhoog zou gaan is gelukkig
ingetrokken. Dat komt omdat het Stimuleringfonds voor de Sport, waarvoor vier
ton was gereserveerd, van de baan is. Dat
is een hele zorg minder. Zelf het volledige
onderhoud voor onze rekening nemen
zien wij niet zitten. Dat is voor onze baan
veel te gecompliceerd.
Ik ben blij dat het bestuur weer compleet
is en we voor de verschillende groepen
goede coördinatoren hebben. Daar vergaderen we tweemaal per jaar mee en dat
bevordert de onderlinge samenhang. Dat
doet ook een groep actieve vrijwilligers
die de schouders eronder zet. Daar zijn
we heel blij mee. De goede prestaties van
de jeugd spreken aan en onze sportieve
wandelaars en Nordic Walkers mogen we
ook niet vergeten. Met z’n allen vormen
we zo een club om trots op te zijn”, aldus
Jansen.
Ton van Ingen Schenau

Hanzemare
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Er is behoorlijk
wat aanbod van
loopgroepen op
verschillend
niveau.

Onze trainers: wat u altijd al wilde weten
Bij de eerste stedenwedstrijd van de junioren dit jaar, gaf irina Shumkova, één van de trainers,
korte aanwijzingen om mijn dochter te motiveren een sprong in hoogte te wagen, voor haar
het moeilijkste onderdeel. al resulteerde het op dat moment niet in een persoonlijk record:
de angst voor die sprong was overwonnen. Wie zijn de trainers, die de sporters helpen hun
grenzen te verleggen? Hoe zorgen zij ervoor, dat sporters - recreatief of prestatiegericht - op
plezierige en deskundige wijze worden begeleid? Hoeveel trainers heeft Hanzesport eigenlijk?
Hoe is hun opleiding geregeld? Hoe gaan zij te werk? Wat drijft hen? ik ging op zoek naar het
antwoord op deze en andere vragen.
Via het Running Coördinatie Team (RCT),
contacten met trainers en onze website,
heb ik geprobeerd alle trainers en de assistent-trainers van Hanzesport in beeld te
krijgen. Dat bleek nog een hele puzzel. De
vereniging kent namelijk meerdere sportonderdelen en verschillende categorieën
trainingsgroepen (van pupillen tot masters). En zo zijn de trainers ook gegroepeerd.
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Opleidingen
De opleidingen voor trainer en assistenttrainer worden verzorgd door de Atletiekunie en gefaciliteerd door de vereniging.
AV Hanzesport heeft voor de trainers een
budget van iets minder dan € 35.000,- gereserveerd. Opleidingskosten zijn daarbij
inbegrepen. Er wordt gewerkt met een
doorstroommodel (zie schema hiernaast).
De cursisten krijgen een mix van theorie

en praktijk en worden begeleid door een
leercoach (Atletiekunie) / praktijkbegeleider (trainer van de vereniging). De opleiding kan starten op niveau 2 of 3, waarbij
voor niveau 3 geldt dat de cursist enkele
jaren zelf actief moet zijn geweest binnen
de atletiek, omdat ook uitgegaan wordt
van de eigen vaardigheden. De pijlen
in het schema geven aan dat vanuit een
positie doorgestroomd kan worden naar

een volgend niveau. Trainers op niveau 4
begeleiden regiotopatleten of hoger en
moeten minimaal drie jaar ervaring hebben als trainer op niveau 3 (dit geldt niet
voor pupillentrainers).
Met het behalen van het trainersdiploma
stopt het leren niet. Om als trainer je licentie te behouden is continue bijscholing vereist en deelname aan de jaarlijkse
reanimatiecursus. Bij Hanzesport wordt
dit gecoördineerd door het RCT. Wilbert
Menkvelt, voorzitter van het RCT en trainer
van de lange afstanden loopgroep (LAG),
over de stand van zaken: “We hebben
vorig jaar 2 nieuwe trainers loopgroepen
opgeleid en momenteel volgen 8 lopers
de cursus tot assistent-trainer.”
Sjors Boogert is net gestart met de assistent-trainersopleiding. Jolanda Jonker is
zijn praktijkbegeleider. Sjors legt uit dat
hij vijf zaterdagochtenden les krijgt: theorie en praktijk. Daarnaast moet hij drie
proeven van bekwaamheid afleggen en in
totaal vijftien verslagen maken. Sjors heeft
er wel behoefte aan dat de opgedane kennis nog meer in praktijk kan worden gebracht: je krijgt dan meteen feedback. Zijn
‘drive’ is om mensen te motiveren om te
gaan hardlopen: het liefste zou hij start-torun groepen begeleiden. Op dit moment
vindt Sjors het nog lastig om zijn positie
als trainer in een groep duidelijk neer te
zetten: iets waarbij een goede voorbereiding van de training wel helpt.
24 trainers
Voor zover ik heb kunnen nagaan, heeft
Hanzesport 24 trainers en meer dan 25 assistent-trainers (zie p.8). Jan Rood en An-

ton Kruiderink zijn trainers van het eerste
uur en hebben zo’n veertig jaar ervaring.
Jolanda Jonkers, Wilbert Menkvelt en Marie Louise Plagman zijn afgelopen jaar tot
het trainerscorps toegetreden en Dahir
Hassan Mao is na een tijdelijke onderbreking in het buitenland teruggekeerd als
trainer van de MiLagroep.

Afstemming tussen
de trainers onderling
vindt ook plaats
als er bijvoorbeeld
afspraken moeten
worden gemaakt over
het gebruik van de
baan
Charles van Oosterhout is de enige trainer die op werkdagen overdag trainingen
verzorgt. Hij heeft drie loopgroepen onder
zijn hoede: Plusgroep, Hanzelopers en Fit
na het werk. Ennie Nijenhuis is bijna elke
dag in de vroege avonduren te vinden op
de baan om junioren en de technische selectie te begeleiden in de baanatletiek.
Veel aandacht voor voorbereiding en
afstemming
Buiten de momenten, dat er op de baan
of daarbuiten wordt getraind, vergen de
voorbereidingen de nodige tijd en inzet
van onze trainers. Soms wordt met een

groep toegewerkt naar één of meer wedstrijden (favoriet bij Jolanda Jonkers). In
andere gevallen worden voor deelnemers
individuele trainingsschema’s opgesteld.
Zo heeft destijds Wim Veldhuis voor mij
een schema opgesteld om de tien kilometer binnen de 50 minuten te lopen. Niet
gelukt uiteindelijk, want de temperatuur
tijdens de Hanzeloop was bijna tropisch.
Aan de voorbereiding lag het niet.
Niet elke trainer kan en wil op routine
varen, juist om te voorkomen dat het
ontbreekt aan variatie. Han van Dijk hanteert voor het trainen van de technische
nummers aan beginnelingen een vaste
methodiek. Hij past zich aan op de specifieke trainingswensen van de atleten, maar
vaart daarbij juist op zijn routine. Joost
Theeuwes (Trimgoep 5-10km) is wekelijks
ongeveer een half uur kwijt aan voorbereiding en twee avonden per kwartaal aan
het opstellen van schema’s. Daarnaast zijn
de meeste trainers aanwezig bij de wedstrijden, verzorgen zij de warming up en
geven ze ‘hun mensen’ aanwijzingen. Voor
de meeste trainers geldt, dat zij dit werk
naast hun reguliere baan doen. De meeste
assistent-trainers bij de jeugd doen dit
naast hun schoolopleiding.
De grote lijnen van de trainingen worden
op elkaar afgestemd. Die afstemming gebeurt per doelgroep/categorie. Zo wordt
voor de jeugd een jaarplanning gemaakt.
Die geldt als rode draad bij het verder invullen van de trainingen. Van tijd tot tijd
zijn er ‘train-de-trainers’-bijeenkomsten,
waarbij Ennie Nijenhuis met de andere
trainers verschillende technieken bespreekt en hen voorziet van tips. Afstem>>
Hanzemare
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ming tussen de trainers onderling vindt
ook plaats als er bijvoorbeeld afspraken
moeten worden gemaakt over het gebruik
van de baan of over de doorstroom of terugkeer van een geblesseerde atleet, zodat individuele zorg kan worden geboden.
Tenslotte is er natuurlijk ook regelmatig afstemming tussen trainers en hun assistenten. Er zijn trainers die hun trainingschema
op de website plaatsen, zodat nagezocht
kan worden wat de trainingsinhoud op een
bepaalde avond is.
Het RCT verzorgt de periodieke trainersbijeenkomst voor de loopgroepen, waarbij
naast afstemmingsafspraken, ook loopgerelateerde thema’s aan bod komen, zoals
afgelopen jaar veiligheid en looptechniek.
De indeling van de loopgroepen en de
planning van extra groepen wordt gecoordineerd, de begeleiding van assistenttrainers in opleiding en er is overleg met
het bestuur en SAAZ.
Sfeer en individuele prestatie belangrijk
De doelstellingen die trainers voor hun
trainingen hanteren, komen vaak overeen
met hun drijfveer, de motivatie waarom
zij training geven. Bijvoorbeeld: sfeer en

individuele prestatie. Hillie Lenselink vindt
het belangrijk dat een atleet in een training krijgt waarvoor hij/zij komt en in haar
Hindegroep is dat een recreatieve training
waarbij sociale contacten belangrijk zijn.

Er zijn zoveel
mogelijkheden om bij
de diverse groepen
te trainen, maak daar
gebruik van.
Zij vindt, net als diverse andere trainers,
onderlinge doorstroming en deelname
aan andere trainingsgroepen wenselijk en
stemt daarom ook haar schema’s af op de
trainingen van Wim Veldhuis, Joost Theeuwes en Anton Kruiderink. Het aspect van
sociale contacten wordt door vrijwel alle
trainers onderschreven, net als het aanleren en verbeteren van de techniek en het
proberen atleten individueel op een hoger
niveau te krijgen. Jan Rood: “Ik wil ieder

de kans geven om te presteren naar vermogen en tegelijk de groep als groep bijeen houden. Een goede planning van de
training helpt hierbij.”
Marie Louise Plagman glundert van oor tot
oor, omdat zij haar groep in een jaar tijd
naar een hoger niveau heeft kunnen begeleiden. Dat werd duidelijk tijdens de 2
km test. Het behalen van een persoonlijke
record is iets, dat door meerdere trainers
als een succesmoment wordt genoemd.
Tosca Lammers vindt het geweldig, dat
er nu zo veel pupillen deelnemen aan de
stedenwedstrijden. Zij beloont de pr’s met
Marsjes. Niek van Heuvelen is trots op de
sfeer die er bij de pupillen en junioren
hangt. Het verenigingsgevoel, dat zich uit
door betrokkenheid van ouders bij het realiseren van bijzondere trainingen is iets wat
Gerrit Jan Oonk waardeert. Hij is er trots
op, dat de junioren een zware Posbankloop goed hebben kunnen volbrengen.
Martijn Pot: “Ik ben het meest trots op de
pupillen zelf, dat ze zo fanatiek meedoen
met de training. Verder vind ik het bij Hanzesport goed geregeld voor de trainers
want er zijn genoeg ‘trainerstrainingen’
waar je weer veel van leert.” Jolanda Jon-

TRAINERS

ASSISTENT TRAINERS

Pupillenatletiek

Sabine Jonker, Tosca Lammers

Oscar Greven, Sanne Bril, Kirsten Heuvelink, Martijn Pot,
Anne Scholten

Juniorenatletiek

Ennie Nijenhuis, Richard van Gelder,
Erwin Lutteke, Irina Shumkova, Derk Bril,
Martin Oolbekkink

Gerrit Jan Oonk, Berjan Waanders, Niek van Heuvelen,
Bram de Wilde

Loop/Running

Anton Kruiderink, Hillie Lenselink, Charles van
Oosterhout, Jan Rood, Wilbert Menkveld,
Jolanda Jonker, Wim Ritsma, Brigit Rouhorst,
Wim Veldhuis, Joost Theeuwes

Albèr Giezen, Erwin Tuitert, Rianne Nijhoff, Ans Hulzebos,
Ap Overkamp, Henk Woudstra, Joop Wigman, Karin Elshof,
Joop Saalmink, Fabienne Toussain, Johan Bonenkamp, Jan
Jansen. En in opleiding: Chantal Dohmen, Gyorgyi Corbet,
Heleen Schuld, Iris Lammers, Peter Scholten, Rob Wassenaar
en Sjors Boogert.

Milatrainer

Dahir Hasan Mao

Ans Hulzebos, Ap Overkamp

Wandel- en Nordic
Walkingtrainer

Marie Louise Plagman, Margriet Timmer,
Joop Saalmink, Cobie Sinnema, Han van Dijk

Atletiektrainer
Niveau 4

Ennie Nijenhuis, Herman IJzerman (HRTT),
Martin Oolbekkink
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Monica Kindervater

ker refereert aan de laatste training van de
Start-to-run: “Mensen die dachten nooit
drie kilometer te kunnen hardlopen. En
dan die lichtjes in hun ogen op het moment dat ze die mijlpaal wel bereikten!”
En dan hun kwaliteiten
De kwaliteiten die de trainers zichzelf toedichten zijn divers. Ik vroeg hen naar hun
sterkste eigenschap. Jan Rood laat die
beoordeling graag aan de atleten over.
Bescheidenheid ten top van één van de
meest ervaren trainers van Hanzesport.
Berjan Waanders brengt graag humor
in de training. Tosca Lammers heeft veel
geduld met de pupillen. Anton Kruiderink
ziet zijn kracht in de stimulans en het netjes technisch lopen: “Een bekende reactie
van mij op de vraag ‘heeft die en die ook
bij jou getraind?’ is dan ook: ‘Dat kun je
toch zien? Hij/zij loopt technisch prima!”
Overigens dicht hij deze kwaliteit toe aan
heel AV Hanzesport. Jolanda Jonker heeft
oog voor blessures en is sterk in aanleren
van looptechniek. Han van Dijk vat zijn
kwaliteiten samen als: “Mensen enthousiast maken, iets aanleren en binden.” Hij
krijgt in ieder geval veel positieve feedback. Soms zo erg dat hij er verlegen
van wordt.

De omvang van de groepen is voor veel
trainers een uitdaging, Zeker wanneer het
niveau van de atleten ver uit elkaar ligt.
Het heeft te maken met schaarste van trainers en assistent-trainers en met de doorstroming van atleten naar andere groepen.
Die doorstroming zou geen belemmering
hoeven zijn: er is behoorlijk wat aanbod
van loopgroepen op verschillend niveau.
Wilbert Menkveld signaleert hierbij ook
een risico: “Nu komen lopers nog niet
altijd bij de meest geschikte loopgroep
terecht of blijven ergens te lang ‘hangen’,
waardoor zij sportief niet aan hun trekken
komen of juist boven hun eigen niveau
moeten lopen met alle kans op blessures.”
Kansen voor Hanzesport
De trainers en hun assistenten zien kansen voor de vereniging en willen deze
graag onder de aandacht brengen van
de lezers van Hanzemare. Albèr Giezen
vraagt aandacht voor de verbinding tussen hardlopen en goede doelen. Hij stelt
voor: “Kijk eens of je kunt lopen voor een
goed doel: er zijn er legio en zo krijgt het
hardlopen een extra dimensie.” Roparun
is hiervan overigens een mooi voorbeeld.
Han van Dijk roept de hardlopers op om
vrijblijvend kennis te maken met baanat-

letiek. Hij brengt het aanbod om gastlessen te verzorgen graag nog eens onder de
aandacht. Dit geldt ook voor de junioren
A, B en C: op dinsdagavond kunnen zij
meetrainen op diverse onderdelen en dit
is ook in overleg met de trainers. Jolanda
Jonker pleit voor meer clinics, zoals Startto-run en Run-to-the-start (zoals nu voor
de City-Hanzeloop en Marikenloop), waardoor meer individuele lopers gaan hardlopen en aan Hanzesport gebonden kunnen
worden. Jan Rood wil de doorstroom en
onderlinge uitwisseling bevorderen: “Er
zijn zo veel mogelijkheden om bij de diverse groepen te trainen, maak daar gebruik
van. Als je op je vaste avond niet kunt,
probeer dan op een andere avond bij een
andere groep.” Martijn Pot tenslotte roept
de A-pupillen op om naast de maandag
ook op de woensdag te komen trainen,
want die training kan veel beter worden
bezocht. Tenslotte Margriet Timmer: “Ga
eens een keer met de groep Sportief Wandelen mee. Het is geen theekransje, maar
het zijn dames die heel fanatiek en goed
met het Sportief Wandelen bezig zijn. En
onderschat ze niet, want ze kunnen behoorlijk goed en snel wandelen.”
Petra van den Berg

Hanzemare
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LOPeRSLeeD
Ook in de (hardloop)sport gaan we mee met de vooruitgang.
De technologie waarmee we ons tegenwoordig omringen stelt ons lopers
in staat precies te bepalen hoe hard we lopen, waar we ons bevinden,
hoe lang we doen over onze training en wedstrijd, of we effectief trainen en
met welke hartslag we lopen. De controle over onszelf en inzicht in onszelf
wordt steeds groter.

Het lopershart, lopen met
een hartslagmeter
Veel lopers lopen met een hartslagmeter.
Daarmee houden ze tijdens de training of
wedstrijd de hartslag in de gaten en ze bepalen zo of ze niet te hard of te langzaam
gaan. Hoe zit dat precies met die hartslag?
Pompwerking
Het hart heeft de werking van een pomp.
Zuurstofrijk bloed wordt vanuit de longen
naar het hart toe geleid en het hart pompt
dat door het lichaam. Omgekeerd wordt
zuurstofarm bloed vanuit het lichaam teruggevoerd naar het hart en vervolgens
naar de longen gepompt om daar weer
voorzien te worden van zuurstof. Ook voedingsstoffen komen via de bloedsomloop
terecht op de plaatsen waar zij nodig zijn.
In rust heeft het lichaam minder zuurstof
en voedingsstoffen nodig en zal het hart
rustiger slaan dan tijdens inspanning.

Het hartminuutvolume (HMV) is de hoeveelheid bloed die per minuut door het
hart in het lichaam wordt rondgepompt.
Om een idee te krijgen: in rust is het HMV
ongeveer 5 liter per minuut. Bij maximale
inspanning neemt het HMV bij getrainde
duursporters toe tot 30-40 l/min. De hartfrequentie (Hf) is het aantal slagen per
minuut. Het slagvolume (SV) is de hoeveelheid bloed die per hartslag wordt uitgepompt. Om nu even wiskundig te worden: het HMV = Hf x SV.
Onder invloed van training verandert het
HMV in rust niet, wel neemt het slagvolume toe. Daarom zie je dat bij getrainde
sporters de rustfrequentie van het hart
(hartslag in rust) lager wordt. Bij ongetrainden is de gemiddelde rustfrequentie 6080 slagen per minuut, bij topsporters soms
wel 32 slagen per minuut.

Training

Wedstrijd

Percentage
hartslagreserve

Interval/snelheidswerk
Tempoduurloop (D3)
Intensieve duurloop
Lange rustige duurloop (D1)
Herstelduurloop (< D1)

5 km
10 km (snel)
10 à 15 km
(halve) marathon

90-97%
85-95%
80-85%
70-80%
60-70%
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De maximale hartslag is het maximale aantal slagen per minuut dat het hart maken
kan. Dit is niet trainbaar en neemt in de
loop van de jaren met een slag per jaar
af. Bij een jongvolwassene is dit ongeveer
200 slagen per minuut, maar hierbij kunnen grote verschillen optreden.

Wanneer effectief?
Bij welke hartslag train je dan effectief?
Om de intensiteit van je looptraining te
kunnen koppelen aan je hartslag, moet je
je maximale hartslag (Hfmax) weten. Vaak
wordt hier een formule voor gebruikt: Hfmax = 220 min je leeftijd, of ook wel Hfmax
= 220 – 0.65 x leeftijd. Hoewel de tweede
formule waarschijnlijk nauwkeuriger is dan
de eerste, geldt voor alle formules die er
zijn om de Hfmax te berekenen dat ze
goed opgaan om het gemiddelde van een
leeftijdscategorie te berekenen. Maar bij
individuele personen binnen eenzelfde
leeftijdscategorie kunnen de verschillen
erg groot zijn. Zo kan het voorkomen dat
een berekende Hfmax veel lager of juist
veel hoger is dan de daadwerkelijke Hfmax. In het eerste geval zul je dan gaan
trainen met een te lage trainingsbelasting
en dat is natuurlijk jammer. In het tweede
geval ga je trainen met een te hoge hartbelasting en dan neem je ongewild een
gezondheidsrisico!
Het is het verstandigst om de maximale
hartslag te bepalen tijdens een sportmedische keuring. Onder begeleiding van een
sportarts wordt o.a. een inspanningstest
gedaan, waarbij je werkelijke maximale
hartslag wordt bepaald. Ook de rusthartslag wordt bepaald. Voor personen van
boven de 40 jaar wordt aangeraden dit
iedere twee jaar te laten uitvoeren!
Methode Karvonen
Met behulp van de methode van Karvonen kan daarna worden bepaald met
welke hartslag je de verschillende trainingen kunt doen. Hij gebruikt daarvoor het
verschil tussen maximale hartslag en de
hartslag in rust. Dat laatste is het mooist
te bepalen als je net wakker wordt. Dat
verschil noemt hij de hartslagreserve. De
gewenste hartslag is dan het aangegeven
percentage van de hartslagreserve opgeteld bij de rustpols. Bijvoorbeeld: iemand
heeft een Hfmax van 185 en een Hfrust
van 55. Een duurloop met een intensiteit
van 70% is dan 0,7 x (185-55) + 55 = 146.
Dan houd je een hartslag van tussen de
140-150 aan.

COLuMN

Ze hangen er wat stilletjes bij.
Door menigeen genegeerd,
door velen onopgemerkt,
behalve door hen die iets met
ze hebben. toch zijn ze steevast
aanwezig: wanneer het topteam
de snelle rondjes loopt;
wanneer de masters hun kogels
stoten of wanneer de pupillen
hun speren werpen.

Stille getuigen
Ze zijn er wanneer de recreanten passeren, zijn er bij de trainingen en bij de wedstrijden, ja zelfs wanneer de laatste barmedewerker het licht uitdoet en het hek sluit. Ze
zijn de stille getuigen van Hanzesport: de reclameborden.
Het zijn er niet zoveel. Is de prijs te hoog? Is de betrokkenheid van bedrijven bij atletiek te klein? Is de sponsorcommissie niet actief genoeg of heeft ook het verenigingsleven te lijden onder de recessie?
Wanneer ik sponsoren van andere verenigingen spreek hoor ik steevast dat ze het
gevoel hebben dat ze goed zijn voor het geld, maar dat men voor de rest van het
jaar weinig waardering ervaart. Zijn we ons wel altijd bewust dat achter de borden
niet alleen bedrijven, maar voornamelijk ook mensen schuil gaan? Mensen die hard
werken voor hun inkomen en een deel daarvan afstaan aan de vereniging, zodat deze
kunnen bestaan.

Met behulp van nevenstaand schema kun
je dan met deze formule zelf voor de diverse trainings- en wedstrijdvormen je
streefhartslag bepalen.

Nu de lokale overheid zich financieel verder terugtrekt, zal ook onze vereniging wellicht meer afhankelijk worden van sponsoring en reclame-inkomsten. Voor al die gezichten achter de bedrijven van de reclameborden wil ik u vragen om waardering voor
hun in stilte geschonken steun. Kunt u zo de bedrijven noemen die onze vereniging
steunen? Wanneer u de volgende keer op de baan bent mag u gerust spieken.

Inge Sipkens

Albèr Giezen
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Het is een initiatief van de atletiekunie: start to run.
Zes zaterdagochtenden een training volgen bij een club om
het hardlopen in de benen te krijgen. Ook bij Hanzesport
kunnen beginnende lopers de uitdaging aangaan.
Hoe gaat het in z’n werk en wat zijn de ervaringen?

Samen de drempel over: start to run
Twee maal per jaar – in september en
maart – starten er op zo’n 125 locaties in
Nederland start to run-groepen. Bij Hanzesport verzorgen Jolanda Jonker en Jan
Jansen de training. De drempel is laag: je
hoeft geen lid te worden van de vereniging en je betaalt slechts € 40,-. Daarvoor
krijg je ook nog een functioneel hardloopshirt en diverse magazines. Kortom, alles
wordt in het werk gesteld om mensen kennis te laten maken én hopelijk enthousiast
te krijgen voor de hardloopsport.
Gemêleerde groep
Begin maart jl. startte er weer een start
to run-groep bij Hanzesport. Ruim veertig mensen hadden zich aangemeld, net
als in september 2011. Wie dat zijn? Jolanda Jonker: ‘Het is echt een gemêleerde
groep. Er zijn Hanzesporters bij, die terugkomen van een blessure en sporters
die voor zichzelf trainden. Maar het zijn
toch meest vrouwen die wel willen, maar
de drempel zelf niet over komen. Sommigen hebben nog nooit gesport of hebben
overgewicht.
Er zijn ook zestigplussers bij. Ze maken
kennis met een echte hardlooptraining
en krijgen huiswerk mee. Door de stapsgewijze opbouw kan vrijwel iedereen het
volhouden. Het doel is dat de deelnemers
na zes weken 20 minuten aan een stuk
kunnen hardlopen. En dat lukt!’
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Grenzen over
Jolanda en Jan verdelen de groep: ‘Jan
begeleidt de snellere mensen, ik doe de
mensen met minder ervaring’, aldus Jolanda. ‘We hebben een schema van de
atletiekunie, maar ik kijk wel naar de groep
en pas het zo nodig aan. De deelnemers
gaan steeds grenzen over, en dat is mooi
om te zien. Eerst kunnen ze drie minuten
aan een stuk hardlopen. Wow, dat lukt.
Dan gaan ze verder richting drie kilometer.
Yes, dit kan ik dus. We sluiten af met een
test en maken daar echt een feestje van.’
Na zes trainingen bleek de aansluiting naar
bestaande loopgroepen bij Hanzesport lastig. Daar is 5 km hardlopen de ondergrens.
Jolanda: ‘Daarom hebben we een doorstart van nog 6 trainingen aangeboden. 25
mensen die in september startten gingen
door voor de Speculaaspoppenloop. Met
de groep van maart gaan we door naar
de 5 km van de City-Hanzeloop. En om de
overgang nog soepeler te laten verlopen
kunnen deelnemers hun hardloophuiswerk
dinsdag op de baan doen, bij Jan Rood.
Die verlenging werkt goed. Van de septembermensen gingen er tien door, dus 25%.
Daar ben ik best tevreden mee.’
Goede aansluiting
Een van de deelnemers van de septembergroep van vorig jaar is Carla Westerlaken. Ze had nog nooit hardgelopen en

deed zelf een poging met een oefenprogramma op haar mp3-speler. Daarna
deed ze mee aan de 5 km van de Hanzeloop. Carla: ‘Het was een fiasco. Het was
ook wel erg warm, die dag.’ Toen ze later
een advertentie van start to run zag in het
Contact, dacht ze: ik ga het nog één keer
proberen. ‘Onder begeleiding was ik in no
time naar 3 minuten, naar 3 km. Het ging
echt heel goed. Ik vind lopen in een groep
echt stimulerend. Maar ook de aanwijzingen voor de techniek hielpen mij goed.
Het is vaak heel simpel: de knieën net hoger, de armen lager.’ Ze is erg te spreken
over Jolanda: ‘Ze wist je echt te stimuleren.’ Carla zit nu bij de loopgroep van
Joost Theeuwes op de maandagavond.
‘De aansluiting is heel goed. Na de Speculaaspoppenloop kon ik zo instromen.
Voorlopig zit ik goed op die maandag.
Maar ik wil nog wel verder en sneller.’
Jeanet Aartsen

De KuiteN
vaN ...

Frank Nieuwhof
Hij werd op 11 januari van dit jaar 80 en is daarmee het oudste lid van
Hanzesport: Frank Nieuwhof. albèr giezen sprak met hem over zijn
loopervaringen en vrijwilligerswerk bij Hanzesport.

Zijn jeugdige uiterlijk doet vermoeden dat
hij zijn hele leven intensief heeft gesport,
maar – op een aantal voetbaljaren in zijn
jeugd na – heeft Frank het niet moeten
hebben van het sporten. Het blijkt dat zijn
werk, eerst op het agrarisch bedrijf en later als instructeur op de landbouw praktijkschool, hem altijd fysiek heeft beziggehouden. Ik ontmoet Frank in de gezellige
woonkamer aan de Breegraven in Warnsveld, samen met zijn vrouw Hes.
Hoe lang bent u al lid van Hanzesport?
Dat zal nu zo’n dertien jaar zijn. We werden lid van Hanzesport na onze verhuizing
naar Warnsveld. We kwamen vanuit Emmeloord. Onze kinderen waren de deur
uit en woonden door het hele land. Onze
dochter Karin, die ook bij Hanzesport
loopt en de administratie bij wedstrijden verzorgt, woonde al in Zutphen, dus
zochten wij er ook een leuke woning. Het
liefst een wat oudere, want in Emmeloord
was alles nieuwbouw. Na onze verhuizing
zochten we contact met andere mensen
bij de atletiekvereniging. Mijn vrouw had
al wat trimervaring in Emmeloord.

Hoe was de kennismaking met
Hanzesport?
We kwamen terecht bij de groep van Gerlof en Jannie, de Plusgroep. Deze groep
wordt nu geleid door Charles en we komen
elke dinsdagmorgen bij elkaar. Het is er
erg gezellig. Als bewijs van de gezelligheid
laat Hes een foto en oorkonde zien van het
verjaardagsfeest van Frank. Het overgrote
deel van de groep was op de verjaardag
gekomen. Gehesen in fluorescerende hesjes, omdat de vrouw van Frank nu eenmaal
‘Hes’ heet, zongen ze de jarige toe.
Elke dinsdagmorgen wordt er zo’n anderhalf uur getraind. Meestal gebeurt dit op
de baan, maar elke eerste dinsdag van de
maand gaat de groep het bos in.
Waar gaat uw voorkeur naar uit?
Het liefst loop ik op de baan. Je kunt dan
heerlijk de afstand inschatten. Wanneer je
weet hoeveel rondes van 400 meter je gelopen hebt, weet je ook de totale afstand.
Ook is het lekker vlak op de baan en je
hoeft niet zo uit te kijken waar je loopt. Het
komt wel eens voor dat iemand in het bos
struikelt.
Hebt u zelf wel eens last gehad van
blessures?
Gelukkig niet. Wel heb ik last van een
voetbalknie, maar die heb ik overgehouden uit mijn diensttijd.
Wel ben ik een mooi-weer-loper. Wanneer
het hard regent en we moeten nog naar
de baan, dan ga ik niet. Wanneer we al aan
het trainen zijn, en het begint dan te regenen, vind ik het niet zo erg.

Doet u ook mee aan recreatielopen of
wedstrijden?
Nee, we lopen puur voor onszelf en voor
de gezelligheid. Naast de ene keer lopen
in de week gaan we wel ook veel wandelen of fietsen. Verder houden we ervan om
met de caravan op stap te gaan. Dat doen
we inmiddels ook al veertig jaar. Elke keer
willen we nieuwe plaatsen ontdekken.
U bent ook lid van het Jobteam.
Wat houdt dat in?
Elke woensdagmiddag komen we met
een vijftal mannen op de baan om allerlei onderhoudsklussen op te knappen. Er
is veel werk, dat bijna niemand ziet. Onlangs moesten de netten van de kooi voor
het kogelslingeren gespannen worden, we
steken het gras langs de tegels, of moeten gewoon de band van de kruiwagen
oppompen. We hebben ons nog nooit
afgevraagd wat we zouden moeten doen.
Altijd is er wel iets wat er moet gebeuren,
maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen
dat we ook wel de tijd nemen om koffie
te drinken. We hebben het ook gewoon
gezellig met elkaar.
Het blijkt dat ook de volgende generatie
erg actief is. Dochter Karin loopt ook hard
en één van de zoons wandelt van Duinkerken naar Barcelona. Een andere zoon
werd in 2010 Nederlands kampioen hoogspringen bij de masters en werd in 2011
tweede op het EK.
Welke potentie zou er in Frank hebben gezeten? We zullen het nooit weten. Gelukkig hebben we de foto’s nog.
Albèr Giezen
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Goede doelen bij
Achtkastelenloop
Hij is 25 jaar oud en er zit nog steeds groei in: de atag achtkastelenloop.
Op 4 maart jl. waren er ruim duizend lopers die zich waagden aan 10, 21 of
30 kilometer. De laatste vijf jaar is de loop qua deelnemers flink gegroeid.
Dit jaar was er extra aandacht voor goede doelen.
Het was prima loopweer en de stemming
zat er goed in. Ruim duizend deelnemers
– om precies te zijn 1082 – schreven zich
in, waarvan er 610 gebruik maakten van
de voorinschrijving. Er waren ook enkele
atleten uit Duitsland. Vlak voor de start
werden de Hanzesporters Anna Voskamp
en Paul Robbers in het zonnetje gezet als
waardering voor hun prima prestaties op
de NK Indoor. Paul loste het startschot en
daar ging een bont lint van lopers.

Speaker-service
De organisatie van het evenement verliep gesmeerd. Jan Rood: ‘Zaterdag is het
parkoers uitgezet en zondag werd daar
de laatste hand aan gelegd. Op zondag
hebben we start en finish ingericht en de
sporthal klaargemaakt voor inschrijving.
Dit jaar hebben we voor het eerst gebruik
gemaakt van de zogenaamde speakerservice. Daarmee kan de speaker op een
laptop zien welke deelnemer finisht.’

Unicef en Roparun
Tijdens het evenement was er ruim aandacht voor goede doelen. Hoofdsponsor
ATAG is onlangs een langdurige overeenkomst met Unicef aangegaan om verschillende voedselprojecten voor kinderen te
ondersteunen. Deelnemers aan de Achtkastelenloop konden een bijdrage aan
Unicef doneren. Dat resulteerde in een bedrag van € 373,-. De organisatie hoogde
dat op tot € 500,-. Dit bedrag is voorafgaand aan de prijsuitreiking overhandigd
aan business-manager van ATAG, Martin
Blom. Hij was erg enthousiast over de het
evenement én over de opbrengst.
Daarnaast presenteerde zich het Roparunteam Veluwezoom. Zij nodigde collegateams uit om ook naar Vorden te komen.
Met de verkoop van zelfgemaakte jams,
pastasauzen en bloemen werd geld ingezameld voor de loop van Parijs naar Rotterdam. Alles ten bate van de palliatieve
zorg voor kankerpatiënten.

Over de resultaten op de verschillende afstanden was Jan ook te spreken: ‘Op de
21 km is harder gelopen dan vorig jaar.
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Ook de dames 10 km was sneller. De eerste heer op de 10 km was Bram Rouwen
van Hanzesport. Van hem hoorde ik dat
dit zijn snelste tijd op dit parkoers was. Hij
finishte in 32.12. Jeroen Gelinck van Hanzesport werd 2e bij de 30 km met 1.53.52.’
Het weer werkte mee tijdens deze 25e editie. De zon kwam er zowaar nog even door
tijdens de binnenkomst van de lopers. Jan
Rood (tevreden): ‘Toen we het opruimen
en de nazit met de vaste helpersploeg
om 17.30 uur naar buiten gingen, viel de
regen naar beneden. Dus daarboven hebben ze behoorlijk goed voor ons gezorgd!’

WeDStRiJDeN
vlak voor start van de CityHanzeloop is het vrijwel leeg op
de markt. Het regent licht en het is
koud. is hier wel een loop?
Maar dan ineens… uit alle hoeken
en gaten komen deelnemers aan.
Zij hadden binnen de warmte
gezocht. Maar liefst 80 kinderen
staan aan de start van de kidsrun
van 1 km. in totaal doen 730
mensen mee met de Woningbedrijf
ieder1 City-Hanzeloop.
Daarmee staat deze loop goed op
de kaart.

Aantal deelnemers
City-Hanzeloop boven
verwachting!
’s Morgens heeft hoofdorganisator Jan
Rood er een hard hoofd in. ‘Bij de opbouwen in regen en kou dacht ik: hoe wordt
dit? We hadden echt ingezet op kinderen.
Er was een kinderplein met schminken,
ballonnen en een clown. Maar ja, nog
geen kind te zien. Toen ik om 14.00 uur
al die kinderen zag starten met die glunderende koppies, was dat gewoon kicken.’
5 km in trek
Het weer tijdens de loop is prima. Soms
een lichte regen, maar niet te koud. En het

Volgend jaar
ook een 5 km
businessloop.

parcours is prachtig. Wat opvalt is dat er
veel mensen meedoen met de 5 km. Jan:
‘Je ziet een verschuiving. We zijn naar de
stad gegaan voor de sfeer en gezelligheid.
Dat past goed bij de trend dat er meer recreatieve lopers zijn. Die mensen willen
gewoon gezellig lopen. Het tempo is lager en men kiest eerder voor een 5 km. De
verhouding 5-10 km was nu ongeveer fiftyfifty. We merkten het ook bij de businessloop. We kregen met moeite 20 teams bij
elkaar. In een bedrijf zijn wel mensen te
vinden die lopen, maar 10 km is voor een
heel aantal te ver. We gaan volgend jaar
dan ook een 5 km businessrun aanbieden.’
Jan Rood kijkt er ‘hartstikke tevreden’ op
terug. Hij prijst de vrijwilligers die met
plezier hun belangrijke aandeel leveren.
‘Er zijn die dag rond de 70 vrijwilligers in
touw. Zonder hen, geen City-Hanzeloop.’
Na afloop is de markt weer vrij snel leeg.
Maar de kroegjes… die zitten tjokvol.
Jeanet Aartsen

Dwars door het groen in Zutphen.
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Hanzesport bij
Indoor Apeldoorn
De afgelopen maanden waren er diverse atletiekwedstrijden in Omnisport
apeldoorn. aan drie ervan droeg Hanzesport een steentje bij. eerst
op 21 en 22 januari: de intersport Jonker Nationale Junioren C&D
indoorwedstrijden. Daarna - op 25 en 26 februari - de aa-Drink NK indoor
voor senioren en ten slotte op zaterdag 3 maart de Stedenwedstrijd indoor
voor Pupillen. De redactie vroeg anneke van Jaarsveld, bij Hanzesport
verantwoordelijk voor de baanwedstrijden, naar haar ervaringen.

Vanuit Hanzesport was ik vooral betrokken
bij de wedstrijden voor de C/D junioren en
de pupillen. Voor de senioren was dat Patricia Wiebenga die een bijdrage leverde
aan de PR & communicatie. Verder heb ik

voor alle wedstrijden vrijwilligers en juryleden geworven en bij de Indoor voor senioren ook een groepje van 8 D junioren
verzameld voor het mandjes dragen.
Enthousiaste basisgroep
Een groepje van negen mensen, van verschillende verenigingen – AV’34, Pallas, de
Liemers, Daventria en Hanzesport – was al
in september gestart met de voorbereidingen. Het is een enthousiaste basisgroep
van actieve leden die samen de wedstrijden organiseren. AV’34 is eindverantwoordelijk voor een goede en veilige organisatie en neemt ook het financiële risico. Zij
leveren dan ook het grootste aandeel binnen de basisgroep. Omdat dit het tweede
jaar was lag er al een aardig draaiboek
klaar. Zelf ben ik er in oktober ingestapt
en heb samen met Jolanda de vrijwilligers
voor onze rekening genomen. Voor alles
wat zich op het wedstrijdterrein afspeelt
werken we met juryleden; voor alle andere
taken (kassa, koeriers, EHBO, fotogaaf,
catering, callroom, uitgifte startnummers,
enz.) hebben we vrijwilligers. De wedstrijden voor C en D junioren zijn nu elk op
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een aparte dag. Daar is bewust voor gekozen, zodat zij op deze manier extra onderdelen kunnen afwerken. De achterliggende gedachte is om meer junioren een
completere wedstrijd te kunnen bieden.
D-junioren
De zaterdag was voor de D-junioren; spannend omdat de meesten geen indoor-ervaring hebben. Dit gold niet alleen voor
de atleten, maar ook voor de ouders en
coaches. Juist omdat een indoorwedstrijd
logistiek van geheel andere orde is, dan
een buitenwedstrijd. Daar kan iedereen
bij de warming-up aanwezig zijn. Hier gingen de atleten alleen (één begeleider per
groepje atleten) naar de warming-upruimte. Dat is natuurlijk wennen. En voor ons
dus lastig om de scheiding te realiseren.
Juist omdat je goed merkt dat dit bij de
D-junioren spannend is. Bij de C- junioren
gaf dit veel minder stress en problemen.
Dit werd door ons ook als een stuk relaxter
ervaren. Ook wel prettig, omdat juist de
tweede dag vermoeiender is.
Het belang van een goede werkende callroom is belangrijk bij dit soort wedstrijden
om het tempo er in te houden en ervoor te
zorgen dat er op het middenterrein niet te
veel mensen zijn. Degenen die bekend zijn
met accommodatie bij Omnisport, weten
dat we daar niet al te veel ruimte hebben:
alles moet gebeuren op een middenterrein van een 200m baan!
Geen ouders
Bij de pupillenwedstrijd heeft het niet
toelaten van ouders/begeleiders op het
middenterrein en in de warming-upruimte
consequenties. Het gaat hier om pupillen van 6 tot 11 jaar; waarbij het belangrijk is, dat zij (zeker de C en B pupillen)
goed worden begeleid. Voor elk van de
31 groepjes pupillen (15/16 pupillen per
groepje) hadden we 1 of 2 begeleiders.
Deze namen ‘hun’ groepje de hele dag
onder de hoede. Je kon beneden goed
zien dat ze het naar hun zin hadden, want
in de warming-upruimte was het een dolle
en gezellige drukte. Heerlijk natuurlijk een
dagje lekker sporten en spelen en geen
ouders die toekijken!

Een vol middenterrein en een strakke chronoloog zorgden ervoor dat de wedstrijd in
één volle dag kon worden afgehandeld.
Op het middenterrein was ruimte gecreeerd voor 2 kogelsectoren, 2 verspringbakken en 3 hoogspringmatten. Daarnaast
de sprintnummers en lange afstanden op
de rondbaan. Ondanks de discipline die er
heerste, was het een gezellige bedoening.
Bij de wedstrijd deden een kleine 400 pupillen mee aan de 4 of 5 kamp.
Veel vrijwilligers
Om dit soort dagen mogelijk te maken
heb je veel enthousiaste vrijwilligers en
juryleden nodig. Toch wel iets om eens
bij stil te staan. Zij maken allemaal lange
dagen en zonder deze groep is zo’n wedstrijd niet mogelijk. Om een indruk te geven: in januari, bij de C/D junioren, waren
op beide dagen telkens ca. 100 mensen
actief. Bij de pupillen waren er dat iets
minder, ondanks het feit, dat we een grote
groep pupillenbegeleiders hadden.
Volgend jaar, op 19 en 20 januari, zijn alle
CD junioren welkom voor de volgende
editie van de Nationale Indoorwedstrijden
in het Omnisport. De datum voor de pupillenwedstrijd ligt nog niet vast. Graag tot
volgend jaar; als atleet, als vrijwilliger, of
als toeschouwer!

Om dit soort
dagen mogelijk
te maken heb je
veel enthousiaste
vrijwilligers en
juryleden nodig.

Anneke van Jaarsveld
>>
Hanzemare 17

<<

En dan de resultaten …
Anna Voskamp won de 400 meter bij de meisjes junioren A. nadat ze op zaterdag
al overtuigend door de series en halve finales was gekomen, was ze voor de finale
op zondag duidelijk favoriet. Zij maakte deze positie absoluut waar door met een
voorsprong van bijna 3 !! seconden vóór de nummer 2 te finishen. Anna’s tijd
(55.49) is op dit moment de 9e tijd aller tijden gelopen door een junior A.
Tijdens de nK junioren kwamen nog meer leden uit het team van Martin oolbekkink en Ennie van Benthem in actie. Astrid lensink (60 meter; halve finale), Saskia
lensink (400 meter; series), Sem oolbekkink (60 en 200 meter; 2x halve finale),
Bram de Wilde (800 en 1500 meter; series op tijd).
Bij de senioren, in het weekend van 25/26 februari, pakte Paul Robers zilver op de
200 meter. na een drukke eerste dag (tweemaal een 60 meter en tweemaal een
200 meter) kwalificeerde hij zich niet voor de finale van de 60 meter, maar dit lukte
ruimschoots wel op de 200 meter. In deze finale leek het er op dat hij in de tweede
bocht voormalig nederlands recordhouder op de 100 meter Guus Hoogmoed
langszij kwam, maar in de laatste meters moest Paul het toch afleggen tegen de
voormalige olympiër. Toch een prima prestatie en een prima tijd: 21.67 seconden.

De mandenmeisjes van Hanzesport
Op zondag 26 februari was het
de tweede dag van het NK indoor
atletiek. Jasmijn, Mirthe, anne,
eva, Meike, irene, isoud en

Dan had iedereen
die met het
mandjesdragen
meeliep een eigen
hardloper.
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ik (Floor) mochten mandjes
dragen in Omnisport, de indoor
atletiekbaan in apeldoorn.
“Het was een geweldige ervaring. We kregen een soort teamleidster. Zij gebaarde
wanneer we de mandjes neer moesten zetten, op moesten pakken en wanneer we
moesten draaien en verder lopen. Nadat
we de mandjes hadden weggezet gingen
we supersnel via de inloopbaan naar het
deel waar we verzamelden en gelijk kijken

naar de tv waar het hardlopen te zien was.
Dan had iedereen die met het mandjesdragen meeliep een eigen hardloper (diegene
voor wie ze het mandje moesten dragen).
Het was dan een soort race wiens hardloper won. Tussendoor hadden we ook veel
pauze en dan gingen we drinken halen
(voor ons was het gratis!), handtekeningen
verzamelen en op de foto met Gregory Sedoc! Tijdens het handtekeningen verzamelen kwamen we Anna Voskamp en Paul Robers (Hanzesporters) tegen en daar kregen
we natuurlijk een handtekening van. De
laatste keer dat we met de mandjes mochten toen waren de heren aan de beurt met
de finale van de 60 meter sprint. Daar was
de filmploeg óók net bezig dus toen kwamen Eva, Meike en Mirthe op tv. Aan het
eind van het NK indoor atletiek gingen alle
crewleden (dus wij ook) op de foto.”
Floor Stefess
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Marian en Rudy lid van verdienste

den coördineert, maken van het Jobteam
deel uit: Hans Brinkman, Joop ten Ham,
Frank Nieuwhof, Harry Post en Gerrit Vos.

gebied het Grote Veld bij Vorden kunnen
de hardlopers kiezen uit twee afstanden:
7,5 km en 15 km. Voor de Nordic wandelaars is een schitterend parcours van 7,5
km of 12,5 km uitgezet. Nordic Walking is
aan het programma toegevoegd, omdat
de belangstelling voor dit onderdeel nog
altijd groeit.

Marian Aalderink en Rudy Bastiaan zijn
benoemd tot lid van verdienste van Hanzesport. Voorzitter Jan Jansen maakte dit
bekend tijdens de ledenbijeenkomst op
20 april jl. Marian verzorgde jarenlang de
financiële administratie en was ook een
tijdje penningmeester. Rudy heeft veel
werk verzet in het Team Weg- en Veldwedstrijden, onder andere bij het uitzetten van
de parkoersen en bij de materiaalvoorziening. De nieuwe leden van verdienste ontvingen een speldje en een bos bloemen
en vooral veel waardering voor hun inzet
als vrijwilliger.

Voorlichtingsbijeenkomst

Henk Haketbeker naar Jobteam
Tijdens de ledenbijeenkomst werden nog
meer leden in het zonnetje gezet. Uit handen van Jan Janssen en Joost Theewes
ontvingen Dik Brokken en zijn collega’s
van het Jobteam, de Henk Haketbeker.
Deze beker is bestemd voor iemand bij
Hanzesport die zich in het afgelopen jaar
op een bijzondere manier verdienstelijk
heeft gemaakt voor de vereniging en is
genoemd naar ere-voorzitter Henk Haket.
Ditmaal ging de beker dus naar één van
de teams binnen Hanzesport.

De mannen van het Jobteam zijn iedere
woensdagmiddag bij het clubgebouw aan
de Deventerachterweg te vinden voor reparaties, schilderwerk, onkruidbestrijding,
nieuwe installaties, e.d. Door hun inzet ziet
alles er steeds piekfijn uit en bespaart de
vereniging hiermee flink op de uitgaven.
Behalve Dik Brokken, die de werkzaamhe-

Begin dit jaar werd, in samenwerking met
de Atletiekunie, een voorlichtingsochtend
gehouden voor mensen uit Zutphen en
omgeving die overwegen te gaan hardlopen, ook voor mensen die geen lid zijn van
Hanzesport. In september zal er weer zo’n
voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd. Het programma omvat presentaties over de loopsport in Nederland, het
voorkomen van blessures en veilig lopen
op de openbare weg. De bijeenkomst begint in de kantine van Hanzesport aan de
Deventerachterweg. Daarna kunnen de
deelnemers een uur lang buiten trainen
onder leiding van een ervaren trainer. Ook
krijgen zij advies over warming-up, opbouw van trainingsschema’s, loopscholing,
enz. Datum en tijdstip worden binnenkort
bekend gemaakt. Volg de berichtgeving
via digitale nieuwsbrief en website. Contactpersoon: Adriaan Vernooij (adriaanvernooij@ gmail.com).

Grote Veldloop Vorden
Op zondag 4 november 2012 organiseert
Hanzesport weer een nieuwe editie van de
Grote Veldloop. In het prachtige natuur-

De start van de uitdagende veldloop en
van de Nordic Walkingtocht is bij FreeWheel Sport en Recreatie aan de Netwerkweg 7 in Vorden. Vanaf 9.00 kunnen de
deelnemers zich inschrijven. Het startschot
voor de Nordic Walkers valt om 10.00 uur.
De hardlopers vertrekken om 11.00 uur.
Kijk voor verdere bijzonderheden en de
voorinschrijving op onze website: www.
hanzesport.nl.

Speculaaspoppenloop

De speculaaspoppenloop die traditiegetrouw rond Sinterklaas door Hanzesport
wordt georganiseerd vindt dit jaar plaats
op zaterdag 2 december. Het is een populaire loop door de bossen bij Gorssel die
ook altijd veel lopers van buiten de club
trekt. Om 8.00 uur en om 10.00 uur kan
worden gestart met het lopen van één van
de volgende afstanden: 2,5 km, 6 km, 12
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km en 18 km. Ook Nordic Walkers en sportieve wandelaars zijn van harte welkom.
Zet ‘m alvast in uw agenda!

deeld over vijftien toernooisporten – doen
er aan mee. Hanzesporter Maarten Groen
was deelnemer bij atletiek in de onderdelen: 100 meter, 1500 meter en verspringen.
Op 1 juni was de opening waar Maarten
niet bij aanwezig was (te veel prikkels).
Zaterdag 2 juni werden de verschillende
atleten ingedeeld naar hun prestaties.
Maarten was bij de 1500 meter in de op
één na beste groep ingedeeld en bij het
verspringen en de 100 meter sprint bij
de beste groep. Het was die dag geweldig weer en iedereen genoot volop. Op
zondag 3 juni was het dan zo ver: de finales. Bij een temperatuur van gemiddeld 9
graden en de hele middag regen en wind,
werden de verschillende onderdelen afgewerkt. Ondanks deze barre weersomstandigheden, heeft Maarten bij de 100 en de
1500 meter beslag kunnen leggen op de
gouden medaille en bij het verspringen op
de zilveren medaille. Een felicitatie waard!

Webteam uitgebreid!
Sinds maart dit jaar heeft het webteam
(René Scholten, webmaster en Basten Fiselier, techniek) er een redacteur bij. José
Coppes heeft haar diensten aangeboden.

Pupillenkamp
Eerst maakt José kennis met het programma en zorgt ze er, samen met René, voor
dat de informatie op de site regelmatig
wordt ververst. Daarna gaat het webteam,
in overleg met bestuur en andere betrokkenen, kijken welke verbeteringen aan de
website nodig en mogelijk zijn. De beide
redacteuren zijn bereikbaar via webredactie@hanzesport.nl.

Maarten Groen succesvol bij de
Special Olympics
1, 2 en 3 juni jl. vonden de tweejaarlijkse
Special Olympics plaats, ditmaal in Den
Bosch. De Special Olympics is een nationaal sportevenement voor mensen met
een verstandelijke handicap. Meer dan
2000 sporters uit heel Nederland – ver-
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Eind juni is het zover: het jaarlijks terugkerende pupillenkamp. Ook dit jaar belooft
het weer een gezellig en sportief weekend
te worden! Het kamp is van 29 juni t/m
1 juli en is bedoeld voor alle pupillen en
D-junioren. Als mini- of C-pupillen alleen
overdag aanwezig willen zijn, is dit ook
mogelijk. Het kamp zal op onze eigen atletiekbaan plaatsvinden. Kijk op de weblog
voor het laatste nieuws.
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de kans op een podiumplaats op dit moment niet te verwachten. Maar… je weet
het nooit. Dames, zet ’m op!

Run to… de Zevenheuvelenloop
Op pagina 23 kunt u lezen over het hardloopprogramma ‘run to the start’, een initiatief van de Atletiekunie in samenwerking
met lokale verenigingen. Ook Hanzesport
doet daar volop aan mee. Eind augustus
zal een groep starten die toewerkt naar
de Zevenheuvelenloop (15 km) in Nijmegen op 18 november. De groep zal op
woensdagavonden gaan trainen en onder
leiding staan van Wim Veldhuis en Rianne
Nijhoff. Mensen die al een 10 km ‘in de
benen hebben’ kunnen meedoen. Houd
de website in de gaten voor meer info.

Dames Masterploeg in finale
Op de pagina hiernaast leest u over de
frisse start van de Mastercompetitie. Inmiddels is de tweede wedstrijd geweest
(13 mei). Na een 5de positie in de eerste
wedstrijd heeft de vrouwenploeg ondanks
het wegvallen van Monica Kindervater
(rugblessure) slechts 127 punten minder
gescoord en kwam hiermee op een 6de
plaats. Omdat de concurrenten echter
minder constant gescoord hebben over
de twee wedstrijden is het vrouwenteam
van AV Hanzesport in de totale uitslag op
een 3de positie geëindigd. Hoewel onze
vrouwen er op 16 september a.s. tijdens
de finalewedstrijd er voor zullen strijden, is

Meer nieuws op
www.hanzesport.nl

MaSteRS

Frisse start
Mastercompetitie
een frisse start, met een verrassend resultaat. Dit motto geeft
annemiek Wijdieks mee aan haar impressie van de eerste dag van de
Mastercompetitie bij Pallas’67 in Wageningen.
Zondag 15 april verzamelen we op het
parkeerterrein bij het clubhuis. Het is Han
weer gelukt om een vrouwen- en mannenteam bij elkaar te krijgen. We zijn benieuwd hoe het zal gaan. De eerste en
de tweede divisie zijn dit jaar bij elkaar
gevoegd en er zijn een aantal onderdelen bij gekomen. Ook de leeftijdscorrectie
is nieuw. Vol goede moed vertrekken we
naar Wageningen.
Bitter koud
Eenmaal aangekomen blijkt er een straffe
noordenwind over de baan te staan. Jan
bijt de spits af met de 100m sprint. Onze
voorzitter finisht met een verdienstelijke
15.11. Karin begint bij het verspringen.
Na een mooie sprong van 3.81m (clubrecord, V50) mag ze
vrijwel direct daarna
de 100m lopen.
We gillen haar naar
een tijd van 16.26.
Daarna gaat de één
na de ander inlopen,
rekken en strekken.
Alleen Wilma moet
bijna de hele dag wachten, voordat ze om
vier uur eindelijk op de 3000m mag starten. Terwijl wij allemaal druk in de weer
zijn, staat Arjen, gehuld in dikke jas, rustig
te jureren. Het is bitter koud, de zon wil
niet doorkomen. Het aanmoedigen van
onze teamleden wisselen we af met een
warme bak koffie in de kantine.
Ondanks de zware omstandigheden regent het clubrecords. Leo springt de oude
clubrecords (M55) voor ver- en hoogsprin-

gen aan flarden. De nieuwe records zijn
resp. 4.38m voor ver en 1.45m voor hoog.
Anke (V45) rent naar een prachtige tijd
van 5.41.50 op de 1500m. Ap (M55) zet
2.39.80 neer op de 800m. Monica (V40)
vliegt over 1.40m bij het hoogspringen
en mist op een haar na de 1.45m. Mariët
dwingt bewondering af met maar liefst
3 clubrecords (V50), resp. 29.21m bij het
speerwerpen, 27.59m bij het discuswerpen en 10.48m bij het kogelstoten.
Zweedse estafette
De dag eindigt met de Zweedse Estafette voor mannen en nieuw (het werd tijd!)
voor vrouwen. Het is nog wat onwennig,
maar we hebben er zin in. Aukje maakt de
spieren weer soepel en we kunnen aan het
laatste onderdeel beginnen. De wissels verlopen
prima en Eddy, Ap, Leo
en Harry leggen de afstand af in een tijd van
2.48.51. Bij de vrouwen
doen Anne-Rose, Annemieke, Rina en Monica
het ook goed, en finishen met 2.58.21 net onder de drie minuten. Na een dag bikkelen, staan de vrouwen van Hanzesport op een vierde plaats
in hun poule. Landelijk is het een mooie
vijfde plek. De mannen hebben het ook
prima gedaan, maar staan iets verderop in
de ranglijst. Verlangend naar een warme
douche vertrekken we om zes uur weer
richting Zutphen.

Ondanks de zware
omstandigheden
regent het
clubrecords.

Annemieke Wijdieks
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LOOPgROePeN
voor mensen die van beweging houden, wedstrijdgericht of recreatief,
biedt Hanzesport vele mogelijkheden: technische atletiek, hardlopen,
sportief wandelen èn Nordic Walking. Marguerite tuijn nam een kijkje
bij de Nordic Walkers en doet verslag.

Nordic Walking:
Je ziet van alles!
Mij lijkt het nog best lastig, die stokken
die je moet gebruiken, maar Marie-Louise
Plagman, één van de trainsters, verzekert
me dat iedereen na twee introductielessen
mee kan lopen met de poles in de hand.
Zo heten de stokken die gebruikt worden
bij het Nordic Walken. Hanzesport biedt
sinds 2005 Nordic Walking aan. Op zaterdagochtend is van 9 tot 10.15 een wat
kortere en op zondag van 9 tot 11 een
lange training. Het vertrek op zondag is
steeds vanaf de baan van Hanzesport, op
zaterdag is het verzamelpunt ‘De Heidepol’ op het Grote Veld tussen Zutphen en
Lochem. Wie geïnteresseerd is om mee te
doen, moet wel eerst een clinic van twee
introductielessen volgen.
Vaste kern
De groep bestaat op zondag uit een vaste
kern van zo’n 15 tot 20 mensen, variërend
in leeftijd van 35 tot 70 jaar. Een aantal van
hen wandelt tamelijk snel, sommigen gaan
wat langzamer. De snelle lopen dan soms
een stukje extra heen en weer. Eens in de
maand is op zondag een route van 10-12 km
uitgestippeld, waarna er van koffie met iets
lekkers kan worden genoten. Op zaterdag is
er meestal een iets kleinere groep, van zo’n
14 mensen, die soms beperkt zijn door een
hartkwaal of een reumatische aandoening.
Opvallend is daarbij dat veel mensen uit
deze groep na een jaar meelopen beduidend beter in hun vel zitten dan daarvoor.
De trainers zijn Thea te Velde, Ton de Jong
en Marie-Louise Plagman. Uit gesprekken
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met de laatste twee blijkt dat de wandeltochten met veel plezier en grondig worden voorbereid. De route wordt eerst op
de fiets verkend. Belangrijk is daarbij de
afstand, het terrein en het natuurschoon.
Sportief
Doel van de trainingen is het bewegen en
het sportief bezig zijn. Meestal wordt er
eerst een stukje ingelopen en doen ze wat
oefeningen, daarna gaan ze echt op pad.
Er is onderweg nog even een drinkpauze
en aan het eind een cooling down bij de
auto’s. Naderhand gaan ze terug naar het
clubhuis van Hanzesport voor koffie. De
groep heeft ook een heel sociaal aspect
waarbij recepten en andere zaken worden
uitgewisseld.
Op 14 april was een wandeltocht op de
Holterberg uitgezet, die ‘s morgens en ‘s
middags kon worden gelopen. Een deel
van de groep verzorgde daarbij de koffie en een ander deel de lunch. Ook is er
wel eens een tocht van 21 km gelopen, de
halve marathon op de Posbank. Snelheid
spreekt deze groep niet erg aan, erg prestatiegericht is het niet. Het zijn dan ook
de mooie of bijzondere natuurervaringen
waar nog lang over gepraat wordt. Zoals
de tocht vlak voor kerst waar Ton hen met
zijn midwinterhoorn bij een meertje stond
op te wachten. Of die keer dat ze als enigen tijdens een sneeuwstorm bij de start
van een georganiseerde tocht stonden.
Ondanks de sneeuw hebben ze hem toen

toch gelopen, samen met de verhalenverteller die bij de organisatie hoorde.
Natuur beleven
Soms is het tijdens de tochten een gekakel
van jewelste. Trainster Marie-Louise vertelt
dat ze als afwisseling ook wel eens in stilte
wandelen, dat kan dan heel meditatief
zijn. Het is leuk om de aandacht eens op
iets anders te vestigen dan op het wandelen: dieren, planten, natuur of geluiden.
Assistent-trainer Ton de Jong, die tot aan
zijn pensioen 45 jaar in de bosbouw heeft
gewerkt, vertelt onderweg veel over de
natuur en weet bijvoorbeeld wilde orchideeën aan te wijzen en allerlei vragen te
beantwoorden.
Het voordeel van met een groep meedoen
is dat je weet dat het zomer en winter,
vakantie of geen vakantie, weer of geen
weer, altijd doorgaat. Dat is meerwaarde
boven individueel sporten. De groep is
dan ook heel constant; maar nieuwe mensen zijn zeker welkom.
Van ‘stokkentraining’, oorspronkelijk de
zomertraining van langlaufers met stokken
die wel tot aan je neus konden komen,
heeft de sport zich ontwikkeld tot een intensieve wandelvorm waaraan iedereen
kan meedoen. Met als voordeel boven
hardlopen dat je tijd hebt om om je heen
te kijken en de natuur te beleven.
Margerite Tuijn

Run to the start
Run to the Start is een nieuw hardloopprogramma van de atletiekunie in
samenwerking met lokale verenigingen
en loopgroepen. in je eigen buurt train
je onder begeleiding van ervaren en
deskundige trainers in zes weken voor de
5 km of 10 km van een bepaalde loop.
‘Samen lopen veel leuker’
Ook Hanzesport draait volop mee in het programma.
Zo startte een groep vrouwen die toewerkte naar de
Marikenloop in Nijmegen op 20 mei (zie hiernaast).
Deze groep stond onder leiding van Ans Hulzebos
en Anton Kruiderink. Anton is ook degene die de
run to the start-programma’s coördineert: ‘Het is
leuk om beginnende en gevorderde lopers verder
op weg te helpen. Ik zeg tegen de deelnemers: “Samen lopen is veel leuker en we hebben hier goede
trainers.” Het is mooi om te zien dat zeker de helft
van de lopers doorstroomt in de loopgroepen van
Hanzesport.’ In april ging een groep van start die
naar de City-Hanzeloop toe trainde. En er zijn plannen om een groep te starten, die zich voorbereidt
op de Zevenheuvelenloop (zie p. 20).

Kom kijken bij Hanzesport
Ben jij ons nieuwe atletiektalent?
Van sprinten, verspringen tot kogelstoten. Voor de lol of in
wedstrijdverband. Bij atletiekvereniging Hanzesport kan het allemaal.
Sfeer en gezelligheid staan voorop bij het bereiken van persoonlijke
prestaties. En we willen jou graag enthousiast maken voor atletiek als
favoriete sport. Lijkt jou dit ook leuk?
Kom dan vier keer gratis kennismaken met atletiek.
Dan kun jij ontdekken waar jouw talenten liggen.
Ben je jonger dan twaalf jaar, dan ben je pupil. En ben je ouder dan
twaalf jaar, dan ben je een junior. Je kunt gewoon langskomen bij de
training van jouw categorie.

train gezellig mee!

Kijk voor meer informatie
op de website: www.hanzesport.nl
of neem contact op met de trainers
pupillen: Tosca Lammers,
06-13858513
junioren: Richard van Gelder,
0575-570232
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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
onze website:
www.hanzesport.nl
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workshops en fotoreizen
www.robvancampenfotografie.nl

