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Grote Stedenfinale junioren en pupillen
Bestuursleden stellen zich voor
Mariska Lensink, meisjes junioren D,
vliegt tijdens clubdag 2013
Foto: Rob van Campen

Masters best fanatiek

GROOTSTE SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND

H.W. Iordensweg 30
7391 KB Twello
Tel. 0571-271593
info@veldwijk.com
wwww.veldwijk.com
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waar kijken alleen al de moeite waard is !!
veel kinder- en jeugdboeken
houten speelgoed voor klein en groot
kringlooppapier
bijenwaskaarten
een prachtige collectie kunstkaarten om te
sparen of te sturen
Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag
zaterdag

09.00 - 17.30 uur
10.00 - 17.00 uur

Nieuwstad 55 Zutphen Tel. 0575-515212
!! Tot ziens !!

schoonmaakbedrijf
antonie berger

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

• de
nieuwbouw
• verbouw
• onderhoud
• restauratie •
servicegerichte
specialist
in schoonmaakonderhoud
zorgt voor een heldere blik vanuit uw clubhuis op de atletiekbaan
Weg naar Voorst 184, 7205 CW Zutphen

T: 0575-513866

F: 0575-541870

I: www.christiaans.nl
E: info@christiaans.nl
vloeronderhoud
- glasbewasssing - dakgoten schoonmaken
- totaal onderhoud
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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
600 exemplaren. Overname van artikelen,
foto’s of illustraties alleen na schriftelijke
toestemming van de redactie. Aan de
inhoud van dit nummer is veel zorg besteed. De vereniging is echter niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden.
Redactie
Jeanet Aartsen (tekstredacteur), Charlotte
Bekken, Rob van Campen (fotoredacteur),
Paula Freriks, Henk Groen (coördinator),
Monique Robers, Rob Vallentgoed en
Fred Volmer (eindredacteur).

INFO HANZESPORT
Aan dit nummer werkten verder mee
Loes Been, Petra van den Berg, Bert
Faber, Florencerenners, Albèr Giezen,
Annie Hout, Theo Janssen, Eric Jonker,
Ron Kwakkelaar, Monique Meijer en
Annemieke Wijdieks
Vormgeving en drukwerkbegeleiding
Marcel Janssen, Janssen|print, Zutphen
Advertentieacquisitie
Jan van den Belt
Redactieadres
Uw reacties, bijdragen en tips graag per
mail naar: clubblad@hanzesport.nl.

Hanzesport heeft veel te bieden aan wedstrijdatleten en recreatieve spor-ters, 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) 514909
Op maandag, woensdag en donderdag
van 13 tot 16 uur is er iemand aanwezig
op het kantoor van Hanzesport in het
clubhuis.
Hanzemare
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namens de
REDACTIE
In dit nieuwe nummer van Hanzemare weer leuke artikelen over de evenementen van Hanzesport, de prestaties
van onze sporters en het werk van vrijwilligers, trainers en bestuurders. Helaas konden wij niet alle kopij plaatsen.
Lopersleed van Inge Sipkens komt daarom in het volgende nummer.
De redactie verwelkomde onlangs twee nieuwe collega’s: Charlotte Bekken en Rob Vallentgoed. Daar zijn we blij mee. Er gaan
ook twee mensen weg. Coördinator Henk Groen stopt na ruim tien jaar. Hij was nauw betrokken bij de productie en distributie van
Hanzemare. Dank voor jouw inzet, Henk! Rob Vallentgoed volgt hem op. Na vier jaar is voor mijzelf het moment aangebroken het
estafettestokje door te geven aan een opvolgster. Jeanet Aartsen, die al enige jaren aan Hanzemare is verbonden, is de nieuwe
eindredacteur. Met veel plezier kijk ik op de afgelopen periode terug. Met steun van velen konden wij Hanzemare een nieuwe impuls
geven. De mederedactieleden, auteurs, fotografen, vormgevers, bestuur en Janet Groen (kantoor Hanzesport) zeg ik graag dank
voor de vruchtbare samenwerking!

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2014!
Fred Volmer

Twee keer per jaar worden (ongekende)
krachten losgemaakt, gebundeld en
ingezet. Met als resultaat een nieuwe
uitgave van Hanzemare.
Dat je daarvoor fris van lijf en leden
moet zijn is voor sporters eigenlijk
vanzelfsprekend. Redactieleden zitten
dus niet uitsluitend achter hun pc.
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Op deze foto de komende, gaande en
blijvende redactieleden bezig met hun
gezamenlijke krachttoer.

Fred Volmer, vertrekkend eindredacteur
Paula Freriks, redactielid
Rob Vallentgoed, nieuwe coördinator

Staand v.l.n.r.:
Rob van Campen, fotoredacteur
Henk Groen, vertrekkend coördinator
Jeanet Aartsen, nieuwe eindredacteur

Zittend v.l.n.r.:
Monique Robers, redactielid
Charlotte Bekken, nieuw redactielid

Zeven atleten van Hanzesport liepen
24 november jl. de marathon van
Florence: dat is lopen van het ene
culturele hoogtepunt naar het andere. Hieraan gingen zestien weken
trainen vooraf en 800 km in een

42 km van het ene
culturele hoogtepunt
naar het andere....

gemiddeld tempo van 10 km per uur.
Voor Fabienne Tousain was het haar
elfde marathon, voor Erwin Tuitert,
Joost Theeuwes, Hans Houweling,
Antonie Berger en Germa Weers de
tweede en Petra van den Berg maakte
in Florence haar debuut.
Op de foto v.l.n.r. Germa Weers,
Petra van den Berg, Erwin Tuitert,
Hans Houweling, Fabienne Tousain,
Antonie Berger en Joost Theeuwes

Samen trainen voor een marathon vergt
afstemming. Wij maakten daarbij o.a. gebruik van Whats-app1. We noemden ons
Florencerenners. Niet alleen tijdstip van
trainen en locaties werden afgesproken,
maar ook pijnklachten en nieuwtjes gedeeld: de onderlinge betrokkenheid en
sfeer was optimaal.
Training
Er zijn verschillende inzichten hoe de training van een marathon op te bouwen. Ons
trainingschema omvatte wekelijks twee
intervaltrainingen en twee lange duurlopen variërend van 21 km tot 38 km. Het
devies: zolang het lichaam het toelaat en
bij vermoeidheid of dreigende blessure je
schema aanpassen. Gaf iemand zijn grens
zelf niet aan, dan grepen de anderen of
de trainer wel in. De trainingperiode werd
gestart met een etentje (Italiaans), waarbij
we samen de route vanuit historisch- en
tactisch perspectief doornamen.
Op zondag liepen we de langste duurloop:
elke keer een andere route. We maakten

dankbaar gebruik van fietsknooppunten.
Prachtige routes: door de weilanden naar
Hackfort, over mulle ruiterpaden en heidevelden bij de Loenermark of Posbank. We
liepen de kiemveenpaden van Veldhorst
en de Berkelvalleiroute; we doorkruisten
regelmatig het idyllische dorpje Almen.
Vaak gingen gastlopers mee. En Berto
Meijer fietste mee - zelfs toen we in Markelo startten. Dit maakte de tochten extra
gezellig. We hielden rekening met ieders
looptempo: snelle lopers vertrokken later,
zodat we altijd samen aan de koffie en
appeltaart konden.
Florence - de marathon
Eindelijk kwam de dag van de marathon in
zicht. De spanning nam toe. Op vrijdag de
22e arriveerden we met enkele supporters
in Florence. Na een korte nachtrust volgde
een inlooprondje van 4 km over de Ponte
Vecchio en door de smalle straatjes van
het centrum. Daarna werd de echte hardloopgeur opgesnoven tijdens het ophalen
van het startnummer. Lunch en diner werd
natuurlijk pasta stapelen in een Italiaans

restaurant, gevolgd door een ijsje of drie.
Het uur U, 24 november. De opgebouwde
spanning zakte weg naarmate het startmoment dichterbij kwam. Het startschot
viel en 10.000 atleten zetten zich in beweging. Zoekend naar het juiste tempo
om het hele parcours af te kunnen leggen. Vanuit hartje centrum richting Cascinipark en rivier de Arno op weg naar de
21 km en genieten van supporters, sfeer
en bandjes onderweg. Een rondje om het
stadion werd gevolgd door het moment
waarop de kilometers konden worden
afgeteld. Op 33 km kregen we cola en
bananen van de meereizende supporters.
Op dat moment begon de marathon echt:
het lijf schakelt over op andere systemen,
de normale brandstof is op - het is zwaar.
Mentaal werd de focus gelegd op de
finish - en de ene na de andere kilometer
werd weggetikt. Historische momenten
in gedachten herkauwd om de aandacht
af te leiden van het pijnlijke lijf. Langs de
Duomo, die prachtige kathedraal, een
brok in de keel. “Bravi” werd geroepen en
duizenden paren voetstappen denderden

1 een mogelijkheid op de telefoon om met de hele groep berichten uit te wisselen.
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gestaag naar de Ponte Vecchio. Kilometer 39, nog drie te gaan. Door de kleine
straten, waarop menige Medici vanuit de
Vasarigang neerkeken, nu weer langs de
Duomo. “Twee kilometer te gaan....over
enkele minuten is het klaar.” Langs de
Arno, op naar Piazza Santa Crocce... 42,
de finishboog. Een brok in de keel, een
lach en zowaar een traan. De marathon...
het was gedaan. Klok uit.

Afterparty
In het hotel kwamen we weer bijeen. Ieder
met zijn eigen verhaal, honderd keer herhaald. Over de man die viel, de vrouw
met kinderwagen die zomaar overstak,
de wedstrijdrenners die zo snel liepen, de
vele atleten die met kramp of vermoeidheid moesten opgeven, opdringerige Italianen en een atleet die te vroeg finishte.
De Florencerenners hadden het volbracht.

Bijna allen een persoonlijk record. Gevierd
met prosecco en de chianti met de zwarte
haan, vergezeld met (anti)pasta en natuurlijk ijs. Een deel van de groep bleef achter,
genietend van deze prachtige historische
stad. De anderen werden op Schiphol met
gejuich en bloemen onthaald. Een hechte
periode is afgesloten...tot een volgende
marathonsessie zich weer aandient. Zo
over anderhalf jaar....
Florencerenners
Resultaten:

UITGELICHT

Fabienne Tousain 		

4.23

Antonie Berger		

4.20

Germa Weers		

4.16

Joost Theeuwes		

4.14

Petra van den Berg

4.11

Hans Houweling		

3.42

Erwin Tuitert		

3.41

Verzekeringen bij Hanzesport:

goed geregeld!

Een kijkje in de wereld van sport en risico’s gaat ditmaal niet over het voorkomen van blessures, maar over
verzekeringen. Zijn de risico’s van allerlei onheil, op de baan en daarbuiten, wel goed afgedekt? Mijn bronnen
waren de website van de Atletiekunie en Jan van den Belt, bestuurder van AV Hanzesport en Hans Houweling,
bestuurder van Stichting Atletiek Accommodatie Zutphen (SAAZ), waarvan de vereniging de baanaccommodatie
huurt. Conclusie van mijn zoektocht is dat Hanzesport en SAAZ hun zaakjes goed voor elkaar hebben.
Bestuurdersaansprakelijkheid
De besturen van Hanzesport en SAAZ
hebben elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Daarop wordt dan ook
het afdekken van de belangrijkste risico’s,
wat je feitelijk doet met het afsluiten van
een verzekering, afgestemd. De twee
besturen hebben samen een verzekering
afgesloten om te voorkomen dat bestuurs-
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leden persoonlijk aansprakelijk worden
gesteld voor financiële risico’s die de vereniging eventueel loopt. Wel zo fijn, wie
wil anders??? Deze verzekering is collectief afgesloten door de Atletiekunie, waarbij onze club is aangesloten.
De Atletiekunie kent voor haar leden nog
twee andere collectieve verzekeringen,
namelijk een aansprakelijkheidsverzeke-

ring en een ongevallenverzekering. Voor
leden van de vereniging, de Dutch Runners
loopgroepen (Start to Run en Run to the
Start), bij de vereniging geregistreerde
vrijwilligers, bestuursleden en de atleten
die gedurende vier weken proeflid zijn, is
er een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

Deze aansprakelijkheidsverzekering dekt
de zaak- of letselschade aan derden,
die ontstaat door atletiekactiviteiten (of
daaraan gerelateerd) en verenigingsevenementen. Hieronder vallen ook activiteiten die niet direct met de doelstelling
van de vereniging te maken hebben, zoals
de oud-papieractie. Voorwaarde is, dat de
activiteit bevorderlijk is voor de vereniging (bijv. inkomsten genereren). Schade
door diefstal, verduistering en vermissing
van zaken zijn uitgesloten. De meeste activiteiten van Hanzesport vallen onder de
dekking van deze verzekering. Er zijn echter grensgevallen.
Grensgevallen....
Het organiseren van een activiteit om het
groepsgevoel te verbeteren is niet inbegrepen en valt onder de eigen verantwoordelijkheid. Organiseert bijvoorbeeld
een loopgroep een barbecue of trainingsweekend, dan is dit niet iets dat onder de
verantwoordelijkheid van de vereniging
valt omdat dit wordt gezien als een privéactiviteit. Een kamp voor jeugdleden valt
wel weer onder de aansprakelijkheid van
de vereniging, mits de risico’s aanvaardbaar zijn. Deze activiteit wordt ook uitgevoerd onder auspiciën van het bestuur.
Het kampprogramma wordt met het
bestuur doorgesproken door het jeugdbestuur. Als atleten voor de vereniging
uitkomen in een internationale competitie, dan valt dit ook onder de aansprakelijkheid van de vereniging. Dit geldt niet
voor atleten die op eigen initiatief deelnemen aan buitenlandse wedstrijden, zoals
bijvoorbeeld aan de Teutolauf in Duitsland
of een marathon in New York, Berlijn of
Florence.
Trainers
Trainers worden gezien als ‘personeel’ van
een vereniging. Zolang de training binnen verenigingsverband wordt gegeven
zijn de risico’s afgedekt. Trainers hoeven
niet over een certificaat of diploma te
beschikken: voor een verzekering is van
belang dat zij geregistreerd zijn als trainer
en daardoor instructiebevoegd zijn. Dit
geldt ook voor assistent-trainers. Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van
het bestuur om te beoordelen dat (assistent-) trainers geschikt zijn om kwalitatief

goede trainingen te verzorgen en dat het
welzijn van de atleten hoog in het vaandel
staat. Organiseert een trainer een activiteit buiten de vereniging om, zoals bijvoorbeeld een training aan een bedrijf of
een school of wanneer hij of zij een eigen
loopgroepje start, dan is de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging niet
meer van toepassing. Neemt een trainer
tijdens een training meer risico dan verantwoord is, dan is het mogelijk dat hij zelf
aansprakelijk wordt gesteld voor schade
die daaruit voortvloeit.
Atleten krijgen van hun trainers vaak
een schema, waarin ook trainingen zijn
opgenomen die individueel worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld wanneer je traint
voor een snelle tijd op de 10 kilometer of zoals ikzelf nu voor een marathon. De
trainer behoort de atleet dan te informeren over het veilig uitvoeren van deze individuele trainingen, maar noch de trainer
noch de vereniging is verantwoordelijk op
het moment dat die individuele trainingen
worden uitgevoerd.
Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering is afgesloten
voor dezelfde doelgroep, inclusief bezoekers en stagiaires. Als zij tijdens deelname aan een training, vergadering of
andere direct aan atletiek gerelateerde
activiteit een ongeval krijgen en daardoor
invalide worden of overlijden, kan er een
kapitaalsuitkering volgen.
Als een groep atleten tijdens de training
gewond raakt is het maximaal verzekerde
bedrag € 500.000,-, te verdelen onder
alle getroffen personen. Begrafeniskosten
zijn voor € 5.000,- gedekt.
Eenzelfde verzekering heeft SAAZ afgesloten voor ongevallen in verband met de
accommodatie. Stel, dat in de douches
een legionellabacterie voorkomt en iemand daardoor besmet raakt, dan kan
hij of zij op de verzekering een beroep
doen. Een ander voorbeeld is dat iemand
gewond raakt, omdat hij door een ruit
gesprint is of een barkruk op zijn voet
heeft gekregen.

len en op die wijze een veilige situatie
te creëren voor de deelnemers. Zij lopen
meer risico te worden aangereden door
een motorvoertuig. Vaak kan de schade
worden verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurder van de auto
(Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen) en anders op het Waarborgfonds.
Niettemin heeft de vereniging voor haar
vrijwilligers ook een verzekering afgesloten. De verkeersregelaars moeten dan
wel als vaste vrijwilliger bij de vereniging
geregistreerd staan. Deelnemende atleten
vallen al onder de dekking van de reguliere verzekering. Atleten die geen lid zijn
van de vereniging zijn hiervan uitgesloten.
Deelname aan de wegwedstrijd is dan ook
op eigen risico - en dat staat aangegeven
op het promotiemateriaal van deze wegwedstrijden. Negeert een deelnemer aanwijzingen van een verkeersregelaar, dan is
de vereniging niet meer aansprakelijk - zij
heeft aan de voorwaarden voldaan een
veilig parcours te creëren en de deelnemer neemt bewust zelf een onaanvaardbaar risico.
(On)roerende goederen
Tenlotte heeft SAAZ een verzekering
voor clubhuis, inboedel en materialen.
Het clubgebouw is eigendom van SAAZ.
Met het afsluiten van de opstalverzekering is het risico afgedekt tegen inbraak
en (brand)schade. Daarnaast is de inboedel (tafels, stoelen, keukeninventaris)
verzekerd met een inventarisverzekering
en de atletiekmaterialen, inclusief polsstokhoog- en springkussens, werpkooi en
wedstrijdwagen met een materiaalverzekering.
Goed geregeld...en nu?
Onze bestuurders hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Dat ontslaat u
niet van uw verantwoordelijkheid om zelf
het nodige te doen. Neem de adviezen
van trainers ter harte, laat uw gezondheid
af en toe controleren door een (sport)arts
en neem op de baan en daarbuiten de
regels in acht.
Tekst: Petra van den Berg

Wegwedstrijden
Tijdens loopwedstrijden worden vrijwilligers ingezet om het verkeer te rege-
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BESTUUR

In dit nummer stellen de vijf bestuursleden van Hanzesport zich voor.
We vroegen hen elk een ‘paspoort’ in te vullen.

Naam:

Naam:

Jan Jansen

Leeftijd: 58 jaar
Woonplaats: Zutphen
Beroep:
Interim Manager
Portefeuille bestuur:
Algemeen beleid, vereniging als geheel,
loopgroepen, Nordic walking & sportief
wandelen, externe vertegenwoordiging.
Atletiekervaringen:
Alleen lopen, van 10 km tot éénmaal een
marathon.
Wat sprong er dit jaar voor jou uit?
De teruggekeerde groei in ledental;
De sterkere verenigingsband;
Het afhandelen van de bezuinigingsdiscussie met de gemeente, waarbij het veldsportencollectief ook echt een collectief is
geworden;
De rust in het bestuur en de inzet van de
leden van het bestuur;
De sterke organisatiekracht van onze vereniging.
Belangrijkste voornemens voor 2014?
Het functioneren van het bestuur evalueren;
Topsportbeleid opnieuw vormgeven en
met alle betrokkenen uitvoeren;
Toewerken naar de NK masters in 2016;
G-atletiek vormgeven;
Uitbouwen City Hanzesportloop;
Gezelligheid in de club vasthouden en
versterken.
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Peter van der Steege

Naam:

Monique Meijer

Leeftijd: 59
Woonplaats: Gorssel

Leeftijd: 41 jaar
Woonplaats: Zutphen

Beroep:
Zelfstandig consultant

Beroep:
Regiomanager netwerkorganisatie
freelance marketing & communicatie

Portefeuille bestuur:
Secretaris, vrijwilligerszaken en Hanzesportkantoor
Atletiekervaringen:
In de jaren ‘80 in Gorssel gestart met lopen. Eenmaal per week met een paar
buren. Enkele keren meegedaan met een
recreatieve (1/6) triathlon in Gorssel. Sinds
begin jaren ‘90 loop ik bij Hanzesport, in
de groep van Jan Rood. Afstand ca. 10 km
met uitschieters naar 15 of 16 km.
Wat sprong er dit jaar voor jou uit?
De trendbreuk die zich nu toch lijkt af te
tekenen op het gebied van de financiën
en het ledenaantal. De sfeer binnen het
bestuur is goed, wat het werken voor de
club plezierig maakt. Ook ervaar ik de vele
gemotiveerde vrijwilligers en trainers als
één van de sterke kanten van Hanzesport.
Tenslotte is met de succesvolle editie van
de City-Hanzeloop dit loopevenement
definitief ‘op de kaart’ gezet.
Belangrijkste voornemens voor 2014?
De rekrutering van vrijwilligers nog beter
organiseren. Regelmatig en goed overleg met de coördinatoren van de diverse
teams, want zij vormen de ‘ruggengraat’
van de vereniging. Nog meer samenwerking zoeken met andere sportclubs, organisaties, bedrijven en scholen, om zo in
een ‘win-win’ situatie ook het Hanzesport
belang te dienen. Zo hoop ik dat de eerste
Zutphense kwarttriathlon op 14 juni een
succes wordt!

en

Portefeuille bestuur:
PR & Communicatie
Atletiekervaringen:
Sinds een jaar of tien loop ik nu hard. Eerst
zelf begonnen om een beetje conditie op
te bouwen, maar dat werkt toch niet. Dus
aangesloten bij Hanzesport en heb inmiddels bij diverse loopgroepen meegelopen. Mijn mooiste ervaring is de New York
Marathon 2010 geweest. Fantastisch om
dat mee te maken.
Wat sprong er dit jaar voor jou uit?
Het is mooi om te zien dat Hanzesport in
beweging blijft. Het ledenaantal groeit,
onze evenementen, zoals de Cityrun, trekken altijd veel deelnemers. En ook bij de
jeugd en de masters worden mooie resultaten gehaald. Daarnaast zijn we begonnen met de organisatorische voorbereiding van de triathlon die we juni 2014
willen organiseren, samen met de ETP en
De Vrije Slag door Zutphen (dus zet het
vast in je agenda!).
Belangrijkste voornemens voor 2014?
Ik hoop dat de triathlon een groot sportief
en succesvol evenement wordt voor Hanzesport, de andere twee verenigingen en
voor de stad Zutphen. Daarnaast wil ik zelf
weer bij één van de loopgroepen aansluiten, zodat er meer afwisseling in mijn
trainingen komt.

van de club, maar wel vanuit een gezonde
stabiele basis. Duidelijk vanuit de wensen
van de atleten.
Qua prestaties zal ik eind mei de strijd met
mijn collega’s weer aangaan en hoop op
een blessurevrij jaar. Dat is mijn wens voor
alle atleten natuurlijk.

Naam:

Ron Kwakkelaar

Leeftijd: 45
Woonplaats: Zutphen
Beroep:
Logistiek manager bij postbedrijf Sandd
Portefeuille bestuur:
Sportzaken Baanatletiek
Atletiekervaringen:
Niet al te veel. Mijn kids zijn al jaren lid
van Hanzesport en fanatieke sporters. Ik
ben daarom mijn steentje gaan bijdragen
aan de vereniging en via de commissie
baanwedstrijden het bestuur ingerold.
Toen werd het tijd om ook zelf de loopschoenen aan te trekken. Via Start-to-Run
(een absolute aanrader voor beginnende
lopers) gestart en diverse loopjes volbracht: Speculaaspoppenloop, City Run
en de Achtkastelenloop. Nu aan het terugkomen van een operatie aan de knie.
Afstanden van 5 en 10 km. hebben mijn
voorkeur.
Wat sprong er dit jaar voor jou uit?
Vanuit het bestuur dat de lijnen steeds
duidelijker worden, zaken soepeler lopen
en onderwerpen die op tafel komen aantonen dat we met de juiste dingen bezig
zijn. De basis is langzamerhand op orde.
Dit jaar weer erg genoten van de wedstrijden op de eigen baan (pupillen en juniorenwedstrijden, Werp-3 en 5-kampen,
Clubdag) en natuurlijk onze eigen wegwedstrijden. De City Hanzerun liep ik met
twee teams van mijn werk, waarbij ik de
strijd met twee collega’s heb gewonnen!
Komend jaar zullen mijn collega’s zeker
revanche willen nemen….
Belangrijkste voornemens voor 2014?
Een positieve bijdrage leveren aan de
club, dus een verdere opbouw en uitbouw

Naam: Jan

van den Belt

Leeftijd: 55
Woonplaats: Zutphen
Beroep:
Organisatieadviseur / universitair docent
Portefeuille bestuur:
Penningmeester
Atletiekervaringen:
Ik ren al vanaf mijn jeugd. Ooit ben ik
met mijn team kampioen geworden op
het Nederlands scholenkampioenschap.
Daarna altijd ‘voor mijzelf’ gelopen, totdat ik besloot een marathon te gaan lopen. Toen ben ik lid geworden van Hellas
in Utrecht en liep in 1994 de marathon
van Rotterdam. Ik verbaas me nu nog
over mijn tijd: een keurige 3.36. Om dat

Het bestuur in actie (Peter ontbreekt)

kunststukje te herhalen kwam ik in 2007
bij Hanzesport. Doel: marathon van Rome.
Die inderdaad in 2008 uitgelopen, echter
met kramp in beide benen heb ik de laatste paar kilometers moeten wandelen.
Geen heerlijk ‘endorfine-gevoel’, maar
gewoon ontzettend zere benen. Ik loop
het liefst halve marathons.
Wat sprong er dit jaar voor jou uit?
Het aantal leden is gegroeid en daarmee de contributie-inkomsten. We blijven nu keurig binnen de begroting. Ik
heb genoten van de evenementen op
ons complex: het is ontzettend leuk om
de jeugd enthousiast hun prestaties te
zien neerzetten. Het achter de schermen
meewerken aan een evenement (opstellen chronoloog, invoeren prestaties, etc.)
vond ik behalve leuk ook erg nuttig. Als
bestuurder moet je goed weten wat zich
in de organisatie afspeelt. Dan pas besef
je wat al onze vrijwilligers voor de vereniging doen. De sponsorcommissie is gelukkig versterkt met vier leden.
Belangrijkste voornemens voor 2014?
Hoe saai ook, maar een penningmeester
zal de inkomsten en uitgaven blijven bewaken. Verder wil ik relaties aanknopen
met potentiële sponsoren om zo de
inkomsten te verhogen. Ik wil mij inzetten
om het ‘bruisende’ gevoel binnen de vereniging te continueren, zodat ieder lid
zich thuis voelt en graag iets doet voor de
club. Tenslotte wil ik blijven bijdragen aan
de goede sfeer binnen het bestuur, die ik
als zeer positief heb ervaren.

foto’s: Rob van Campen
Hanzemare
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LOOPGROEPEN
Veiligheid voorop, ook op de baan

‘Eigenlijk moet ik doorstromen,
maar de groep is te leuk’
Lekker hardlopen om gezond en fit te blijven. Dat doen heel veel mensen zelf, maar het is natuurlijk heel
gezellig als je dit samen kunt doen in een groep. Zo is er de 5 tot 10 km groep van Joost Theeuwes op de
maandagavond. Hij legt uit hoe de groep in elkaar steekt.
“Om mee te doen moet je het leuk
vinden om deze afstanden te lopen en
dus al wat loopervaring hebben om met
de groep mee te kunnen”, aldus Joost.
“De groep is ontstaan uit een Start to
Run-groep. Deze groep is voor beginnende lopers een mooie mogelijkheid
om kennis te maken met de loopsport.
Deze groep was gezellig en vond het
leuk om bij elkaar te blijven trainen. Het
streven is om op elke avond meerdere
niveaus bij elkaar te hebben, zodat er
makkelijk aansluiting is op nieuwelingen. Een aantal deelnemers vindt het
leuk om aan wedstrijden mee te doen
en een aantal vindt het ook prima om
lekker te trainen en geen wedstrijden te
doen. Het schema passen we soms aan
om naar een wedstrijd toe te werken.
Als je dan niet meedoet aan wedstrijden
is dat ook prima. Als je wel meedoet
moet je wel zelf blijven trainen; daar is
één keer in de week niet genoeg voor”.

altijd: “Duurloop kan iedereen ook zelf
doen. Op de baan doen we ook wel
vaak intervaltraining, maar bijvoorbeeld
ook circuitjes, gecombineerd met loopscholing. Dit doen we om alle spieren
los te krijgen, de techniek onder de
knie te krijgen of als blessurepreventie.
Op de baan is dat makkelijker omdat
ik het beter kan voordoen en iedereen
mij goed kan zien. Andersom kan ik de
atleten goed volgen”.
Nog geen naam!
Volgens Joost is het leukste aan de
groep het sociale deel: “De gezelligheid. Mensen komen toch elke week
weer terug. Ze vinden het leuk en daar

De trainingen
Hoe de trainingen eruit zien? “We trainen
de ene week op de baan en de andere
week van de baan. Op de baan kan je
wat creatiever zijn met nieuwelingen,
van de baan gaat dat wat moeilijker.
De trainingen van de baan zijn meestal
op intervalbasis. Bijvoorbeeld treintjes
lopen. De trainingen zijn in ieder geval
gebaseerd op versnellingen. Wij zeggen
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Balansdag voor de hele groep		

geef je training voor. Ik vind het leuk om
de mensen plezier in het lopen mee te
geven en plezier te laten houden. Er is
nog geen echte naam voor deze groep.
Ik heb weleens geprobeerd om vanuit
de groep een leuke, creatieve naam te
krijgen, maar daar is niks uitgekomen.
5 tot 10 kilometergroep dekt wel de
lading. Ik probeer nog steeds af en
toe te prikkelen voor een leuke naam.
Ik heb zelf nog niet de pakkende naam
gevonden. Als iemand een leuk idee
heeft, laat het even weten!”
Ervaringen atleten
Twee atleten uit deze groep vinden de
groep ook erg gezellig en hebben plezier

COLUMN

in de hardloopsport. Iris Lammers en
Dico Oprel vertellen hun ervaringen met
de sport en de loopgroep.
Iris : “Ik liep al een aantal jaar voor mezelf
en dat bleef altijd op hetzelfde niveau.
Toen dacht ik: er is iets niet goed, ik
ga niet vooruit. Ik loop eigenlijk steeds
hetzelfde rondje. Laat ik eens bij zo’n
atletiekvereniging gaan kijken. Ze doen
hier aan intervaltraining en daardoor
ga ik qua loopniveau vooruit. Je leert
hier afwisselen. Eigenlijk moet ik doorstromen, want ik heb ook al een halve
marathon gelopen, maar ik ben niet zo
ambitieus in het lopen. Ik vind 10 km
genoeg en de groep is gezellig. Lopen
vind ik heel lekker, daar krijg je energie
van. Ik heb een rotter gevoel als ik niet
train dan als ik wel ga als ik moe ben.
Ik ben nu assistent-trainer en dat vind ik
heel leuk om te doen. Als Joost er niet
is neem ik het van hem over. Daarvoor
volg ik cursussen en trainingen”.

Je leert
hier afwisselen
Dico: “Ik heb ook altijd voor mezelf
gelopen. Ik kon nooit lid worden van
een club, want ik had onregelmatige
werktijden in de verpleging. Ik ben ziek
geworden en gestopt met werken en op
een gegeven moment wilde ik wel weer
gaan trainen. Toen had ik de kans om lid
te worden. Ik doe wel aan wedstrijden
mee en train bij verschillende groepen
bij Hanzesport. Een aantal keren heb ik
de 15 km gelopen, maar ik hoef niet per
se langer. Ik loop om gezond en fit te
blijven en de groep is ook heel gezellig”.
Tekst: Monique Robers
Foto’s: Rob van Campen

Ik heb
een
droom
Ik heb een droom, of eigenlijk niet: ik lig wakker. Het is zes uur in de
ochtend en ik ben klaar wakker. Ik wilde dat ik droomde, maar ik denk
na over de komende Roparun.

Als deelnemend team 84, ‘De Achterhoekrunners’, hebben we bij de Roparun organisatie het verzoek ingediend om de route die in Hamburg start, via Zutphen naar
Rotterdam te laten lopen. Ik droom erover, ik lig er van wakker, ik voel hoe het in
mijn hoofd blijft spoken: niet alleen doet Zutphen mee aan de Roparun, maar de
Roparun doet mee aan Zutphen. Zou het waar kunnen zijn?
Is het mogelijk dat Zutphen met Pinksteren een ‘nacht tegen kanker’ organiseert? Is
het mogelijk dat tientallen lopers en fietsers vanaf de Laarstraat over de Zaadmarkt,
de Houtmarkt, de Groenmarkt mee gaan maken dat Zutphen de bruisende stad is
die ze zo graag wil zijn? Zal Zutphen in staat zijn een doorkomst te organiseren, die
de Roparun beweegt om een bedrag te doneren aan een kankerproject in Zutphen?
Misschien wel € 10.000,=. Misschien wel de hoofdprijs van € 50.000,=. Hoe mooi
zou het zijn om het hospice of het Gelre ziekenhuis te kunnen verblijden met een
gift?
Zal ik vast opstaan? Wat kan ik nog doen om de Roparun organisatie te overtuigen
van de waarde van onze aanvraag?
Op mijn bureau staat een foto van zes Hanzesporters die meedoen aan de marathon van Rotterdam. Een aantal van hen was tevens Achterhoekrunner. Op hun,
speciaal voor deze gelegenheid, gemaakte shirts zijn de torens van Zutphen en de
Erasmusbrug in Rotterdam zichtbaar. De band van Hanzesport met Rotterdam is
een innige. Wat zou het mooi zijn wanneer dat andersom ook zo het geval zou zijn.
Zo mijmerend, dagdromend, gaat de tijd snel. Voor ik het in de gaten heb komt uit
mijn wekkerradio de muziek van Otis Redding. En het voelt alsof hij deze ochtend
speciaal voor mij zingt: ‘I’ve got dreams, dreams to remember…’
Albèr Giezen
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WEDSTRIJDEN

Grote
Veldloop:
niet massaal en lekker informeel
Grote Veldloop staat garant voor mooie loopomgeving

Zondag 3 november jl. namen ruim 300 lopers deel aan de Grote Veldloop in het natuurgebied Het Grote Veld
bij Vorden, één van de fraaiste natuurgebieden van de Achterhoek. Hanzesport organiseerde deze loop in nauwe
samenwerking met Natuurmonumenten. De deelnemers konden kiezen uit 7,5 km en 15 km. De jeugdloop van
1,5 km is weer in ere hersteld en met succes: er deden ruim 40 jonge lopers mee.
Ton Lucassen namens het team wegwedstrijden: “De Grote Veldloop is een
kleinschalige loop. Meedoen is belangrijker dan winnen. Er is altijd sprake van
een gezellige sfeer, zo ook dit jaar! Het
weer was goed tijdens de loop. De loopomstandigheden vielen mee, ondanks de
zware regenval van de dagen ervoor. Bij
het uitzetten van het parkoers moesten er op een paar plaatsen omver gewaaide bomen worden verplaatst. Al met
al waren er zo’n 30 vrijwilligers in touw.
Sommigen hadden zelfs dubbele taken.
Het finishen van de lopers was mooi, maar
het hoogtepunt van de dag vormde het
uitdelen van bloembollen als herinnering
aan de loop. Daar wilde men wel mee
thuis komen.”

In 2014 zal er weer een Grote Veldloop
zijn, traditiegetrouw op de eerste zondag
van november. De organisatie denkt na
over de mogelijkheid om voor de oudere
jeugd een loop van ongeveer 2,5 km te
organiseren.
Afslag gemist
Ik peilde de reacties van enkele deelnemers. Ingrid Kruijt liep voor de derde of
vierde keer mee. Ze had zich op 3 november ingeschreven voor de 7,5 kilometer,
maar het is iets meer geworden. Met
een groepje mensen bleek ze een afslag
gemist te hebben. Ingrid: “We hadden
niets gemerkt, totdat we bij boer Willem
kwamen en we geen bordjes meer zagen.
Toen wist ik dat we verkeerd waren gelopen.” Het is gelukt om de route terug te
vinden en iedereen kon toch nog finishen.
Ingrid vindt het leuke loop en tegelijkertijd ook wel lastig, omdat het belangrijk
is goed te letten op takken, bladeren en
kuilen. Wat ze fijn vindt, is dat het niet zo
massaal is en lekker informeel. Ingrid: “De
Grote Veldloop is aan te bevelen, het is
een keertje wat anders dan gewoon op de
weg.”

Johanna Post deed voor de derde keer
mee. Ze vond het vermoeiend. Het was
haar eerste loop van dit jaar en de bospaden waren pittig. Ook zij had zich voor
de 7,5 kilometer ingeschreven en liep mee
met de groep mensen die een afslag had
gemist. Ze heeft dus een paar kilometers
extra gemaakt. Niettemin heeft ze van de
loop genoten. Johanna bleek snel hersteld van de loop, want ’s maandags was
ze weer gewoon present op de training en
liep met haar loopgroep ruim 9 kilometer!
Tevreden
Tenslotte Henk Hop. Hij liep de 15 km en
was heel tevreden: “Het ging heerlijk! Het
weer was goed, de paden waren goed te
belopen, er was een goede stemming en
de omgeving is prachtig!” Een goede tijd
lopen is niet het belangrijkste voor Henk.
Hij heeft wel een doel voor ogen: binnen
anderhalf uur finishen. Dat is gelukt: hij
finishte in 1 uur en 27 minuten. Het leuke
van de Grote Veldloop vindt Henk dat het
een loop is over één ronde. Hij vindt het
daarnaast prettig dat het niet te druk is:
“Dat is de charme van de Grote Veldloop!”
Tekst: Paula Freriks
Foto’s: Theo Janssen

Loopplezier Grote Veldloop
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Speculaaspoppenloop
een traditie
Op zaterdag 30 november viel bij Restaurant De Zevensprong in Joppe
bij Gorssel wederom het startschot voor de Speculaaspoppenloop.
Deze loop bestaat inmiddels alweer vele jaren. Tegenwoordig wordt hij
georganiseerd door de Plusgroep van Hanzesport. De redactie sprak
met Gerlof van der Veen, één van de organisatoren.

Gerlof, zelf loper bij de Plusgroep,
vertelt enthousiast over de ontstaansgeschiedenis van deze gezellige loop.
De route van de Speculaaspoppenloop
was oorspronkelijk een trainingsrondje
van Aad Steylen. De laatste zaterdag
voor Sinterklaas organiseerde Aad voor
zijn eigen loopgroep traditiegetrouw
een speciaal loopje. Het schijnt dat Aad
zich voor die gelegenheid dan in het Sinterklaaspak hulde. Vijftien jaar geleden
nam de Plusgroep het stokje van Aad
over. De leden van de groep zorgen er
sindsdien voor dat deze recreatieve loop
succesvol verloopt. Zo verzetten Ton en
zijn (inmiddels overleden) echtgenote
Dini van Ingen Schenau in de beginperiode veel werk. Ton zorgde ook voor de
publiciteit. Hij is één van de twee tachtigers die nog steeds bij de Plusgroep
loopt. Mariska Schaufeli neemt nu voor
het tweede jaar op rij de organiserende
en coördinerende taken op zich.
Nu ook een draaiboek
Het bracht de organisatie ertoe om een
draaiboek voor de loop op te stellen

en een vergunning aan te vragen. “De
vergunning is inmiddels verleend door
de gemeente Lochem”, aldus Gerlof.
Hij voorziet geen problemen en de
deelnemer zal van dit alles niet veel
merken. “We maakten altijd al gebruik
van parcourswachters, bijvoorbeeld bij
de onbewaakte spoorweg die onderweg overgestoken dient te worden.
Overigens wordt de starttijd afgestemd
op het treinverkeer, zodat lopers en
trein elkaar als het goed is niet tegenkomen. Dit keer zijn er echter ook een
aantal gediplomeerde verkeersregelaars ingezet”. Een EHBO-ploeg (van
de afdeling Eefde-Gorssel) is standby voor ongelukjes en voor het geval
een deelnemer onwel wordt. Gerlof
benadrukt dat de organisatie de sfeer
gemoedelijk wil houden. Het is geen
prestatieloop, maar een louter recreatieve loop. Ook wandelaars en Nordic
walkers zijn welkom. Er zijn verschillende
afstanden (2,5 km, 6 km en 12 km voor
iedereen en voor de hardlopers om acht
uur ook 18 km). Gerlof meldt nog dat de
2,5 km uitermate geschikt is voor een
gezamenlijke loopje van grootouders
en kleinkind. Er kan worden gestart om
acht uur en om tien uur. Na afloop krijgen de deelnemers een speculaaspop.
Opkomst weer gestegen
Het weer speelt een grote rol als het
gaat om het aantal deelnemers. De organisatie weet vooraf nooit exact hoeveel speculaaspoppen er nodig zijn. Is
de opkomst laag, dan blijven er nogal
wat over. Het gevolg kan dan zijn, dat

de leden van de Plusgroep thuis nog
lange tijd speculaas bij de koffie moeten serveren. De loop heeft al jaren een
sluitende begroting. Als gevolg van de
vergunningaanvraag zullen de kosten
wellicht wat stijgen, maar Gerlof verwacht dat de organisatie ook dit jaar
weer binnen het budget blijft.
Na afloop vertelt coördinatrice Mariska
Schaufeli dat de loop ook dit jaar weer
succesvol is verlopen. Het weer was
de organisatie gunstig gezind en het
deelnemersaantal (vorig jaar 500) boven
verwachting, namelijk 540. Er liep ook
veel jeugd mee. De jongste deelnemer
was vijf jaar. Daarnaast nogal wat ouderen, waaronder een echtpaar van 79,
respectievelijk 81 jaar. De deelnemers
kwamen uit de wijde omgeving. Lopers
die het op hun gemakje deden en meer
fanatieke lopers. Eén van hen liep zelfs
vijf ronden, dus 30 km. Hij bereidt zich
voor op een duurloop op de baan van
vijf uur. Het was de hele ochtend een
gezellige drukte in en buiten Restaurant
De Zevensprong. De organisatie kijkt op
terug op een geslaagd evenement.
Tekt: Charlotte Bekken
Foto’s: Theo Janssen
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DE KUITEN
VAN ...

... Sjors

den Boogert
onze materiaalman

Hij verzorgt als vrijwilliger de materialen bij wedstrijden en is een actieve en onmisbare kracht voor Hanzesport:
Sjors den Boogert. Liep onlangs in Frankfurt zijn eerste marathon. Albèr Giezen sprak met hem over zijn loopervaringen en werk voor de club.
‘Wil je koffie?’ Als een volwaardig gastheer ontvangt Sjors me in de kantine van
Hanzesport. Ons lavend aan de koffie raken
we in gesprek.
Hoe lang ben je al lid van Hanzesport?
‘Dat zal nu zo’n drie jaar zijn. Toen ik
van Coevorden naar Zutphen verhuisde,
zocht ik naar leuke sociale contacten. Ik
had in Coevorden wel wat aan hardlopen
gedaan, maar dat was op het niveau van
“oordopjes in en gaan”. De komst naar
Zutphen leek me een goede gelegenheid
om me aan te sluiten bij een loopgroep
en zo naast het bouwen aan mijn conditie
ook te bouwen aan mijn sociale netwerk.
Ik keek op de website van Hanzesport en
de groep van Joost Theeuwes leek me
het meest geschikt. Ik heb hem gebeld en
sloot me de week erop aan bij zijn groep
op maandagavond.’
Loop je nog bij Joost?
‘Nee, na ongeveer een jaar kreeg ik van
Joost het advies om te kijken naar een
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snellere groep. Marcel, die ook tot deze
maandagavondgroep behoorde, liep op
woensdagavond bij Wim Veldhuis. Mede
daardoor en door het advies van Joost
loop ik nu op woensdag en zaterdag in
de groep van Wim. Inmiddels heb ik ook
de cursus assistent trainer afgerond, dus
soms vervang ik Wim tijdens de trainingen.’
Deze groep richt zich toch op de middellange afstand?
‘Ja. Vorig jaar trainde een deel van de
groep zelfs voor de marathon van Boedapest. De voorbereidingen voor deze
marathon heb ik voor een groot deel
mee mogen maken. Op advies van de
trainer heb ik me niet gericht op de marathon, maar op de 30 kilometer van Boedapest. Dit jaar richtte men zich op de
marathon van Florence. Opnieuw heb ik
meegetraind, maar een trip naar Florence
vond ik te uitgebreid. Ik heb me gericht
op de marathon in Frankfurt, afgelopen
oktober. Deze heb ik uitgelopen.’

De voorbereiding betekende veel trainen?
‘Ja, waar ik ooit begon met 1 á 2 keer in
de week, trainde ik nu wel 4 keer in de
week, maar vaak in een groep, heerlijk.’
Ben je tevreden over je prestatie?
‘Ja, ik liep de marathon in 4.03.04. Een
mooie prestatie voor een eerste marathon. Ik had me gericht op een tijd van
3 uur en 50 minuten, maar ben hierover
tevreden. En ik moet zeggen dat de marathon van Frankfurt een aanrader is: een
vlak parcours en overal staan mensen.’
Wat is je favoriete afstand?
‘Dat is de 10 kilometer. Je kunt er vol in
gaan, zonder rekening te moeten houden
dat je nog wat over moet houden voor het
laatste deel van de wedstrijd.’
Petra, die regelmatig aan Hanzemare
meewerkt, vond dat je het verdiende om
geïnterviewd te worden, heb je enig idee
waarom?
‘Ze kent me en ik denk dat het te maken

heeft met mijn inzet rondom de wedstrijden van Hanzesport. Als materiaalverzorger ben ik verantwoordelijk voor het
klaarzetten van de spullen voor wedstrijden van pupillen, junioren, van de
meerkampen en dergelijke. Wanneer er
wedstrijden zijn ben ik er bij om de organisatie hierin te ondersteunen. Een dag tevoren zet ik alles al klaar en na afloop ben
ik er verantwoordelijk voor dat alles weer
opgeruimd wordt. Anneke van Jaarsveld,
die de wedstrijden organiseert, heeft mij
twee jaren geleden, voor deze functie
benaderd.’

City-Hanzeloop 2014

City Hanzeloop start weer
Bedrijvenloop was een succes

Hoe is het met je kuiten?
‘Heel goed, ik ben gelukkig niet blessuregevoelig en heb dan ook bijna nooit
klachten, zelfs na de marathon niet. Ik
loop wel voorlopig een poosje rustig, voor
ik weer verder ga opbouwen. Op weg
naar de Roparun dit jaar had ik wel wat
knieklachten, maar tijdens de run had ik
zelfs daar geen last van. Ook een prachtig
evenement trouwens: vanwege het loopfenomeen, maar ook door de persoonlijke
verbondenheid met het doel: de ziekte
speelt ook in mijn familie, wat mij extra
motiveerde om me voor dit doel in te
zetten en de Roparun uit te lopen.’
Tekst: Albèr Giezen
Foto’s: Rob van Campen

Zondag 25 mei 2014 organiseert Hanzesport samen met de Stichting Zutphen
Sportief, de Paramedisch Centrum Zutphen City-Hanzeloop. Het is een gezellige
loop door de stad Zutphen met livemuziek
bij start en finish en natuurlijk een prachtig
parcours langs de IJssel en door verschillende parken. Deelnemers kunnen kiezen
voor een afstand van 5 of 10 km. Voor de
jeugd tot en met 13 jaar is er een jeugdloop van 1 km.
Ook in 2014 is er weer een bedrijvenloop.
De organisatie hoopt op een toename van
het aantal bedrijventeams. Tip van de organisatie: ook Hanzesportleden kunnen
een bedrijventeam formeren! Ter voorbereiding op de City Hanzeloop worden

er weer clinics voor bedrijventeams georganiseerd.
Wat betreft het aantal deelnemers wil
de organisatie ook graag groei zien en
er wordt ingezet op 1500. In 2013 was
het op sommige delen van het parcours
te druk. In 2014 zullen daarom voor de
5 en 10 km verschillende starttijden gehanteerd worden. Dat is extra belangrijk
gezien de verwachte groei van het aantal
lopers. Meer informatie? Meedoen? Houd
de website van Hanzesport goed in de
gaten en schrijf je in!
Tekst: Paula Freriks
Foto’s: Bert Faber
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CLUBDAG
2013
Zaterdag 5 oktober zou het moeten gebeuren. Het was even spannend of de Clubdag wel kon doorgaan. Door
het drukke wedstrijdprogramma, waarvoor altijd veel vrijwilligers in touw zijn, bleek het lastig de organisatie rond
te krijgen. Met wat extra belrondes lukte het eindelijk toch de nodige vrijwilligers te mobiliseren. Ron Kwakkelaar
doet verslag van een geslaagde dag, waaraan zo’n 80 Hanzesport-atleten deelnamen.
Geopend werd met een spectaculaire
steeplechase op 1000 en 1500 meter. Op
de 1000 meter liet Hidde Hendriks (Djunior) iedereen achter zich en op de 1500
meter kwam zijn broer Wietse (C junior)
als eerste over de streep. Meike Roosma
en Nicole Heuvelink (beiden C junioren)
eindigden finishten gelijktijdig op hun
1500 meter steeple. Jurre Jonker (C junior) durfde op de 1500 meter de strijd
aan te gaan tegen de senior Guus Beking,
in wie hij wel zijn meerdere moest erkennen – Guus zette 4.32.6 op zijn naam.
Meerkamp pupillen en junioren
Ondertussen begonnen de pupillen en
junioren aan een meerkamp, waarbij de
sprint en lange afstand, ver- en hoogspringen, kogelstoten, bal- en speerwerpen de
revue passeerden. De Clubdag heeft voor
hen meer het karakter van een Clubkampioenschap en daarom vermeld ik graag
de winnaars van de verschillende categorieën:
C-pupillen jongens: Yorick Snelder, met
name de resultaten op hoogspringen en
balwerpen springen eruit.
B-pupillen jongens: Zoon Mees Kwakkelaar (ik ben een trotse vader) met een
hele snelle sprint op de 40 m (6.9) en een
goede zweef bij het verspringen.
B- pupillen meisjes: Norya Figueiredo met
een bijna verdubbeling van het puntentotaal in vergelijking met de overige meisjes
in haar categorie.
A1-pupillen meisjes: Juliet Diederen
besliste bij het hoogspringen de strijd
tegen Louise Hooijmans in haar voordeel.
A1 pupillen jongens: Tchoko Walter was
de beste op alle onderdelen.
A2 pupillen meisjes: Olivia Greven maakte
het verschil op de sprint en bij het hoogspringen.
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A2 pupillen jongens: Hugo Schouten had
geen tegenstanders en heeft die dag 1.35
m gesprongen, waarbij hij laat zien klaar
te zijn voor de categorie junioren.
Meisjes D junioren: Mirte Mol sprong letterlijk de hoogte en verte in ten opzichte
van haar medeatleten met 1.40 en 3.86 m.
Jongens D junioren: Mirko de Pagter
sprong net zo hoog als Mirte en liet op 5
van de 6 onderdelen zien dat hij de meerdere was.
Met speerwerpen was Jos Beeftink de
beste.
Meisjes C junioren: Noël Oppel excelleerde op kogel- en speerwerpen.
Jongens C junioren: Oscar Greven pakte
de winst op de loop- en springonderdelen.
Samen aan de lunch
Belangrijk onderdeel van de Clubdag was
het gezamenlijk bereiden van de lunch
(door vrijwilligers) en het samen opeten
ervan. De maaltijd was bewust in het midden van het programma gepland. Masters
en pupillen samen aan tafel, junioren in
gesprek met senioren. Gezellig en lekker
en goed voor het ‘clubgevoel’. Daarna
volgde de 5000 m. Ik vind dat altijd een
mooi schouwspel. Het is mentaal zwaar
om deze afstand op de baan te lopen:
12,5 ronden. Wim Ritsema als master en
Andu Vollema als C junior streden zo’n
18 minuten lang om de zege. Uiteindelijk
verliep de strijd in het voordeel van Wim.
Een enkeling ging zelfs zo diep, dat al
overgevende de finish werd behaald. Na
een korte douche stond deze enkeling alweer op de baan om met haar team de
estafette te lopen. Dit geeft aan hoeveel
waarde er wordt gehecht aan de prestaties tijdens een Clubdag.

Aukje Kruithof-Kloosterman nam als enige deel als master aan het verspringen
en zette een resultaat neer van 2.77 m.
Tenslotte waren een groot deel van de dag
estafetteteams die met elkaar de strijd
aangingen. Er werden zes series gelopen.
Het team van Lennart van der Lit/ Wim
Ritsema/ Peter Scholten/ Fred Grevers
was duidelijk de snelste op de 4 x 400m.
De 4 x 100m leverde een spannende strijd
op die op tienden van seconden werd
beslist in het voordeel van Oscar Greven/
Martijn Pot/ Jarne Kompier/ Jurre Jonker.
20% van onze actieve atleten
Helaas verliep de puntentelling niet geheel vlekkeloos: de meerkamp van pupillen en junioren werd niet correct doorgerekend. De uitslag was daardoor niet op
tijd beschikbaar en de wedstrijdadministratie had het weekend extra werk. De
prijsuitreiking voor de pupillen en junioren
vond uiteindelijk op maandag plaats.
Alles overziend was het, volgens de
meeste deelnemers, een geslaagde dag.
En, zoals altijd, weer de discussies of het
een dag is, die de samenhang in de vereniging moet stimuleren, of een dag
waarop we onderling de strijd aangaan en
clubkampioenen huldigen. Niet meer dan
20% van onze actieve atleten nam aan
de Clubdag deel. De vraag is, hoe we de
Clubdag zó aantrekkelijk kunnen maken
dat meer actieve atleten meedoen.
Mail jullie gedachten en ideeën over deze
vraag naar baanatletiek@hanzesport.nl,
dan kunnen we proberen hieraan invulling
te geven.
Tekst: Ron Kwakkelaar
Foto: Rob van Campen
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Aad Steylen Talentgroep (AST-groep)
In de vorige Hanzemare schreven we over erelid Aad
Steylen en zijn plan om jonge mensen te gaan opleiden. We zijn benieuwd hoe het ‘loopt’. Daarom een
‘update’.

Geen brug te ver voor AST

De Aad Steylen Talentgroep (AST-groep)
bestaat inmiddels uit vijf jongeren in
de leeftijd van 14 tot 17 jaar: Lauren
Lenselink, Jurre Jonker, Zhen Vrouwerff,
Jasmijn Kwakkelaar en Margot Rijsman.
De groep komt elke zaterdagmiddag bij
elkaar voor een gezamenlijke training,
inclusief duurloop. Dan zijn de initiatiefnemers Aad Steylen en Anton Kruiderink er ook.
Op zaterdag 12 oktober neem ik een kijkje bij de groep. Drie van de vijf jonge
talenten zijn aanwezig: Jasmijn, Jurre
en Zhen. De training wordt verzorgd
door assistent-trainer Erik Klein Baltink.
Voorafgaand is er een brainstorm met
trainer Dahir Hasan Mao. Hij geeft een
toelichting bij zijn plannen. Hij wil graag
bondstrainer worden. In het kader van
zijn opleiding stelt hij voor de AST-groep
een plan op voor de komende vier jaar.
Anton Kruiderink: “Het is mooi dat wij
wat voor Hasan kunnen betekenen en
hij voor ons”.
Doelen stellen
In 4 jaar werkt de groep stapsgewijs toe
naar de halve marathon. Het uiteindelijke
doel is dat de atleten over 8 jaar een
marathon op Olympisch niveau kunnen
lopen. Dit jaar is het doel de 10 km. De
uiteindelijke bedoeling is om 3x per
week samen te trainen, twee keer een
duurtraining en één keer een intervaltraining. Sommige atleten doen daar-

naast ook nog de reguliere atletiektrainingen. Op een gegeven moment zullen
zij zich moeten gaan specialiseren in het
lopen. Dan moeten er keuzes worden
gemaakt.
Vandaag staat er loopscholing op het
programma en een duurloop. Jasmijn,
Jurre en Zhen lopen in donkerblauwe
AST-groep shirts naar de baan en beginnen enthousiast met inlopen. De loopscholing doen ze serieus, maar wel met
een lach op hun gezicht. Dan vertrekken
ze met z’n vieren voor een duurloop van
ongeveer 8 km. Erik: “Kom, we gaan het
bos in!”
Huiswerk
Intussen bekijkt Aad in het clubhuis
het ‘huiswerk’ van de jonge lopers. Zij
houden in een schrift bij hoeveel kilometer ze per week lopen. Aad leest dit en
schrijft er voor iedere loper adviezen bij.
Hij vindt het belangrijk dat ze kilometers
maken: “Lopen leer je door te lopen”.
Sommige talenten lopen wel 30 km per
week. Dat lukt niet altijd, maakt Anton
duidelijk, omdat school en opleiding voor
de jongeren ook belangrijk zijn.
Dit seizoen staat een aantal wedstrijden
op het programma: de Posbankloop
in Velp (6 km), de Grote Veldloop in
Vorden (7,5 km), de Speculaaspoppenloop in Joppe (6 -12 km), de Midwinter
Marathon in Apeldoorn (8 km) en de
City Hanzeloop in Zutphen (10 km).

Aad vindt het belangrijk dat bij een
wedstrijd iedereen zich maximaal geeft.
Anton geeft aan dat de jongeren al
goede tijden gelopen hebben op de
wedstrijden die achter de rug zijn: “Ik
ben daar heel tevreden over”.
Je moet er zijn!
Assistent-trainer Erik zou het al goed
vinden als de jongeren hun persoonlijke
top bereiken, maar Aad wil graag een
stap verder gaan: “De ambitie is om
mensen naar de top te brengen. Goede
marathonlopers zijn er in Nederland
weinig, maar als je bij de jeugd begint,
moet het mogelijk zijn, met goede begeleiding”. Hij wil graag een voorbeeld
zijn voor de jeugd en zijn ervaringen
met hen delen. Mentaliteit is heel belangrijk, geeft hij aan: “Je moet er zijn!”
Anton vult aan: “Om succes te behalen
is het ook heel belangrijk dat de ouders
erachter staan dat hun zoon of dochter
deelneemt”.
Aad en Anton hebben de hoop en de
verwachting dat de AST-groep groeit.
Met deze vijf jonge talenten is de groep
goed van start gegaan, maar meer jong
looptalent is van harte welkom! Voor
meer informatie: a.kruiderink@chello.nl.
Tekst: Paula Freriks
Foto’s: Erik Jonker
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AST-groep

Drie leden stellen zich voor: Jurre, Jasmijn en Zhen
Jurre is 14 jaar en gaat in Zutphen naar het Stedelijk Dalton College. Hij doet al 8 jaar aan atletiek bij Hanzesport. Hij volgt
nu ook nog één keer per week een reguliere atletiektraining. Zijn aandacht werd getrokken door de flyers die verspreid zijn.
Het leek hem leuk, hij is gaan kijken en vindt het nog steeds leuk. Jurre: “Ik doe het voor de lol, maar als ik er verder mee kan
komen, graag!”
Jasmijn is een 13-jarige scholier van het Baudartius College. Ook zij doet al 7 of 8 jaar aan atletiek bij Hanzesport. Jasmijn vindt
lopen ontspannend en met de groep vindt ze het ook gezellig. Lopen doet ze graag, omdat ze het fijn vindt om van niemand
afhankelijk te zijn en lekker in haar eigen
tempo te lopen.
Zhen is 17, volgt een opleiding aan het
ROC in Apeldoorn en werkt bij een
autobedrijf. Bij dit bedrijf is zijn enthousiasme voor lopen aangewakkerd.
Met de werknemers van het bedrijf is
hij gaan lopen. Zhen heeft altijd gevoetbald, maar heeft zich nu helemaal op
het lopen gestort. Lopen is voor hem
een uitlaatklep. Aad is klant bij het autobedrijf. Zo kwam hij in contact met
Zhen en heeft hem gevraagd om mee
te trainen.

Wilma Bos

Mariët in vorm!

Prestaties atleten Hanzesport sinds het verschijnen van de vorige Hanzemare

1e, 2e of 3e plaats op NK, EK of WK
Datum

Naam atleet

Sport/onderdeel

Waar?

NK/EK/WK

8/9 juni 2013 Mariët Voskamp
Kogelstoten Categorie V50
Epe
NK Masters
8/9 juni 2013 Mariët Voskamp
Speerwerpen Categorie V50 Epe
NK Masters
					
8/9 juni 2013 Wilma Bos
5000 meter Categorie V55
Epe
NK Masters
29 sep. 2013
Wilma Bos
10 km Categorie V55
Utrecht
NK
Mist u iemand in dit overzicht?
Geef het door aan de redactie van de Hanzemare!
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Podium

Resultaat

3e
11m67
1e
35m47
Tevens Nederlands Record!
3e
21.19.15 min.
3e
45.20 min.

JEUGD
Ook de jonge leden van Hanzesport laten regelmatig van zich horen.
In dit nummer van Hanzemare doet Annemieke Wijdieks verslag van
twee evenementen waar zij succesvol presteerden: de pupillenfinale
stedenwedstrijden en de grote finale stedenwedstrijd voor C/D Junioren
Natte start bij Finale Stedenwedstrijd

en G-atleten, die beide in september werden gehouden.

Wind en regen, de pupillen kunnen er tegen!
Op zaterdag 14 september vond de
pupillenfinale van de stedenwedstrijden
plaats op de baan van Hanzesport. Het
had de avond ervoor flink geplensd,
de baan was nat en het regende nog
een beetje toen de vlaggenparade
begon. Het kon de pupillen niet deren.
Enthousiast renden ze ieder achter hun
eigen verenigingsvlag de baan op. Op
het middenveld verzamelden alle teams
zich. Daar werd de opwarming verzorgd
door zes topatleten van Hanzesport.
Kort daarna klonk het eerste startschot.
De meisjes C-pupillen beten de spits af
met de 40m sprint. Geholpen door een
trainer of ouder zetten ze hun startblok
goed en werden ze weggeschoten door

Anna Hulst. Voor sommigen was het wel
even wennen zo’n harde knal van het
startpistool, maar ze kwamen allemaal
keurig over de finish. De jongens
C-pupillen startten bij het balwerpen.
Tegelijkertijd gingen de B- en A-pupillen
aan de slag bij het hoogspringen,
kogelstoten en verspringen. Het bleef
gelukkig redelijk droog die dag, maar
echt fraai nazomerweer was het helaas
niet.
Prima prestatie
De jonge Hanzesporters zetten hun
beste beentje voor. Dit resulteerde in
een fraaie eerste plaats voor de meiden
van A1- en A2-pupillen en een derde

plek voor de jongens van de B-pupillen
en de A1-pupillen. Met name bij het
hoogspringen en het kogelstoten
werden de meeste punten in de wacht
gesleept. De dag werd afgesloten
met de estafette. Bij de C-pupillen
(4x40m) nog wat onwennig, maar bij
de A-pupillen al vlotte wissels. Vóór
de prijsuitreiking werden Wilma Bos,
Monica Kindervater en Mariët Voskamp
in het zonnetje gezet voor hun goede
prestaties op de verschillende NK’s
voor Masters. Zij reikten ook de bekers
uit aan de winnende teams. Overall
zijn de pupillen van Hanzesport derde
geworden, een prima prestatie!

C/D Junioren en G-atleten flink aan de bak
De Grote Finale van de stedenwedstrijd
voor de C/D Junioren en G-atleten vond
op zaterdag 7 september plaats op de
baan van AV Wijchen. Zo vlak na de
zomervakantie moesten de meiden en

Eind goed, al goed

jongens flink aan de bak. Voor de
jongens stonden twee looponderdelen,
kogelstoten, discuswerpen en verspringen
op het programma. De meiden
deden eveneens twee loopnummers,
aangevuld door hoog- en verspringen.
Maarten Groen vertegenwoordigde
Hanzesport bij de G-atleten. Ook hij had
met twee looponderdelen, kogelstoten
en verspringen een goed gevuld
programma. Onze Hanzesport atleten
zetten een uitstekende wedstrijd neer.
Naast serieuze strijd was er ook tijd voor
gezelligheid en werd er flink bijgekletst.
Ook deze finale werd afgesloten met
een estafette.

Mooie resultaten!
Met spanning werd uitgekeken naar
de prijsuitreiking. De C/D junioren van
Hanzesport hadden het prima gedaan!
De meisjes van resp. D1, C1 en C2
mochten op de tweede plaats van
het podium plaatsnemen. De jongens
D1, C1 en C2 werden derde in hun
categorie. Maarten Groen behaalde bij
de G-atleten zowel bij de sprint als bij
het verspringen de eerste plaats. Toen
de eindstand bekend werd ging er groot
gejuich op bij de Hanzesporters en hun
supporters. Zij mochten als derde het
podium bestijgen.
Tekst: Annemieke Wijdieks
Foto’s: Bert Faber
Hanzemare
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HARDLOPEN
Uit het archief:
Deelnemers competitiewedstrijd
Den Helder 13 mei 2012
Staand v.l.n.r.:
Anne Rose van der Wal, Anke Arts,
Leo van de Westen, Harry Lubbers,
Hugo Nienhuis, Han van Dijk,
Mariët Voskamp, Arjen Kompier.
Geknield v.l.n.r.:
Wim Ritsema, Rina Albers, Wilma Bos,
Annemieke Wijdieks, Karin Nieuwhof,
Dahir Hasan Mao.
Ontbrekend op foto:
Monica Kindervater,
Ronald en Aukje Kruithof

Op dinsdagavond zijn ze vanaf 19.30 uur op de baan te vinden: de masters.
Nu is in de wedstrijdatletiek iedereen boven de 35 jaar een master, maar hier
gaat het om masters van specifieke onderdelen: de zogenaamde technische
onderdelen zoals de werp- en springnummers. De masters hebben een kleine
vaste kern en ‘los-vast mensen’ die meetrainen richting wedstrijden.

‘Ja, we zijn best fanatiek ’
Op een dinsdag, net voor de training,
spreek ik trainer Han van Dijk en assistenttrainer Monica Kindervater in het kantoor
van het clubgebouw. Beiden hebben hun
sporen binnen de atletiek verdiend, met
name op de werpnummers. Monica deed
in het verleden ook de 7-kamp. Zijn het nu
allemaal mensen met een atletiekverleden
bij de masters, is een van mijn eerste vragen. Mijn beeld moet bijgesteld worden,
want de helft van de deelnemers is op
latere leeftijd met de technische onderdelen begonnen. Ook op je veertigste kun
je nog leren hoogspringen…!
Hoe het begon…
Maar eerst naar het begin. In het voorjaar
van 2006 startte Han van Dijk een cursus
van vier maanden voor masters op de
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technische onderdelen. Er was net een
nieuwe baan, en het enthousiasme was
groot. Deelnemers konden kennismaken
met alle werp- en springnummers. Daarnaast werd er geoefend met het starten
vanuit startblokken, het hordelopen en de
estafette. Een kleine groep ging na deze
cursus door. In 2006 deed er voor het eerst
een mannenploeg mee aan de mastercompetitie, in 2007 waren ook de vrouwen van de partij. In de jaren die volgden,
zaten de vrouwen regelmatig in de finale.

voor balans en coördinatie. Daarna gaan
mensen zo mogelijk in groepjes met
hun eigen werp- en springnummers aan
de slag.’ Han: ‘De nieuwelingen neem
ik eerst onder mijn hoede. Ik leer ze de
methodieken van de verschillende technische nummers aan. Hoe sta je, hoe

Trainingen en wedstrijden
Hoe ziet nu een doorsnee trainingsavond
eruit? Monica: ‘We kijken eerst wie er zijn
en wat iedereen wil doen. Dan starten
we met inlopen, rek en strek, buikspieroefeningen, loopscholing en oefeningen

moet je draaien, enzovoort. De nieuwe
mensen kiezen in de loop van de tijd zelf
de onderdelen waar ze zich verder in willen ontwikkelen. In het begin hebben
de nieuwelingen vaak de nodige spierpijn. Kijk, wij hebben doorgaans minder

We kijken goed
naar elkaar en
geven aanwijzingen

uithoudingsvermogen dan de lopers,
maar zijn wel veel sterker in de spieren en
gewrichten. Als je net begint, moet je dat
dus langzaam opbouwen.’
Voor masters die mee willen doen aan
wedstrijden, zijn er verschillende mogelijkheden. Han: ‘Je hebt de jaarlijkse mastercompetitie en er zijn ook 3- en 5werpkampen. Een aantal leden doet ook mee
aan indoorwedstrijden. Jammer genoeg
konden we dit jaar niet aan de competitie meedoen. Door een nieuwe opzet met
meer onderdelen, heb je nu meer mensen
nodig. Bovendien zijn de wedstrijden
echt door het hele land. Dat vraagt veel
tijd. Wel echt jammer hoor, want het enthousiasme is er zeker.’
Meer punten voor ouderen
De groep op dinsdagavond is niet groot.
Als iedereen er is, zijn er acht mensen.
Meer vrouwen dan mannen en een gemiddelde leeftijd van rond de vijftig. Die
hogere leeftijd is tijdens wedstrijden
overigens gunstig. Onlangs is een nieuwe
telling ingegaan die nog meer rekening
houdt met de leeftijd van de deelnemers.
Deelnemers zitten vijf jaar in een bepaalde categorie en schuiven dan door. Zit je
hoger qua categorie dan krijg je voor dezelfde prestatie meer punten. Het is een
stimulans voor oudere atleten om door te
gaan of juist te beginnen met wedstrijden.
In tegenstelling tot de vele 35+ lopers bij
Hanzesport, kiezen niet veel ‘oudere jongeren’ voor de technische onderdelen op

Technische masters
• Training op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur.
• Iedereen vanaf 35 jaar is welkom, ongeacht niveau of atletiekverleden.
• Is goed te combineren met lopen.
• Er worden regelmatig gastlessen en cursussen aangeboden.
• Bij genoeg animo is er volgend jaar weer deelname aan de competitie
en wedstrijden in de buurt.
• Heb je interesse of wil je meer informatie: neem dan contact op met 		
Han van Dijk, 06 – 513 351 77 of mail naar hanvandijk@hotmail.com.

de baan. Monica: ‘Mensen die eenmaal
voor het lopen hebben gekozen, blijven
daar meestal. En technische nummer erbij doen – wat heel goed kan – doet jammer genoeg bijna niemand.’ Han: ‘Op dit
moment is er een hele marathon-golf binnen de club. Heel leuk, maar deels concurrerend voor ons. Het zijn enthousiaste
mensen die er de nodige tijd in stoppen.’
Zijn masters fanatiek? Op deze vraag antwoorden Monica en Han met een lach.
Han: ‘Ik moet ze regelmatig afremmen,
hoor.’ Monica: ‘Ja, best wel. Je moet bij

Je moet voor de
technische nummers
iets explosiefs hebben

begin af aan. Wat valt je op bij de ander?
Welke tips heb je voor die ander? Daar
leer je veel van, ook voor jezelf.’
De kick van het slingeren
Op mijn vraag waar ze hun motivatie
vandaan halen, kijken ze bijna wat verbaasd. Zo van, hoe kun je dit nou níét
leuk vinden? Han: ‘Het werpen, dat hele
spelletje is gewoon leuk. Kogelslingeren
is, samen met polsstokspringen, technisch
gezien heel lastig. Als het dan goed lukt,
haal je daar veel voldoening uit. Ik heb
ook wel avonden waarop het niet wil. Dan
baal ik. Tijdens het draaien voel ik al of
het een goede worp wordt.’ Monica: ‘Tja,
hoe zeg je dat? Het is gewoon leuk. Ik doe

technische nummers iets explosiefs hebben. En een deel van de atleten werkt ook
naar wedstrijden toe. Dat is motiverend
en maakt je extra fanatiek. Wat trouwens
ook wel typisch voor onze groep is dat we
goed naar elkaar kijken en elkaar aanwijzingen geven.’ Han: ‘Dat leer ik van het

Het goede gevoel bij Monica
iets voor mezelf, buiten mijn gezin, maar
dan wel in een groep. Dat sociale aspect
spreekt me aan. Het kogelslingeren geeft
me echt een kick. Het lukt niet iedere keer.
Je krijgt op een avond slingeren de kogel
maar een paar keer echt goed weg. Maar
als het lukt, is dat heerlijk.’
Tekst: Jeanet Aartsen
Foto’s: Rob van Campen

Annemieke in actie
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JEUGD
Om de sport en de vereniging goed te kunnen organiseren is er natuurlijk
een goed beleid nodig. Zo ook bij de jeugd. Mark Mol vertelt over het
beleid bij Hanzesport.

“Laat ik beginnen met te stellen dat er
geen specifiek jeugdbeleid is, maar dat
wij spreken van het beleid baanatletiek.
Onder jeugd verstaan we jongeren tot 18;
onze topsporters en twintigers vallen daar
niet onder. Die categorieën atleten vallen
onder het beleid baanatletiek”.
Het beleid
Wat houdt het beleid nu precies in? Mark:
“De rode draad is voor ons de vraag hoe
om te gaan met atleetontwikkeling en
trainingen door alle leeftijdscategorieën
heen. Waar leggen we bv. de nadruk op
bij de C-pupillen en waar bij de oudere
junioren? Dat verschilt per leeftijd, maar
heeft allemaal hetzelfde doel: atleten in
een leeftijdscategorie qua ontwikkeling
hetzelfde bieden. Natuurlijk kijken we ook
naar verschillen in talent en kwaliteit. De
één gaat sneller qua ontwikkeling dan de
ander en krijgt dan ook een ander aanbod.
Hanzesport is nu zo groot geworden, dat
het beleid kan worden aangescherpt. Dat
voldeed de afgelopen jaren prima, maar
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De baanatletiek in
goede banen leiden
nu er meer atleten zijn - en daarmee ook
grotere groepen die qua talent en/of motivatie verder uit elkaar liggen - ontstaat
de behoefte het beleid aan deze tijd aan
te passen. Dat wordt nu in een nieuw
document opgeschreven. Dat doe ik in
nauwe samenspraak met de hoofdtrainer
baanatletiek, Ennie Nijhuis. Zij levert
vanuit haar enorme ervaring en kennis
de inhoudelijke input. Als coördinator
baanatletiek bemoei ik mij meer met de
structuur van het beleid en hoe dit binnen
de vereniging past”.

Gemotiveerde
(assistent)trainers zijn
van harte welkom!
Neem contact op met
Mark Mol:
mark_mol@hotmail.com
06-52450796

Wat gaat goed en wat minder
“De grootte van de categorieën en de
ontwikkeling van atleten gaat goed”, aldus Mark. “Dat zie je vooral terug in onze
resultaten tijdens de stedenwedstrijden.
Wat beter kan en ook moet is de communicatie. Dat nemen we mee in het
beleidsplan. Daarnaast wordt achter de
schermen hard gewerkt aan een nieuwe
website, waardoor de communicatie
zichtbaarder en beter wordt.”

Aantal trainers
“Bij Hanzesport moet iedereen zich thuis
kunnen voelen. Van recreant tot en
topatleet en alles daartussen. We willen alles aan iedereen bieden. Dat maakt
het wel eens lastig als je je specifieker op
een bepaalde groep gaat richten, bijvoorbeeld op de talenten. Waar we nu mee
bezig zijn is hoe je zowel de recreanten als
de talenten gemotiveerd kan houden. Dat
vraagt dan wel wat van de organisatie en
van de trainers. Twee trainers trainen nu
een groep van ongeveer 20 atleten. Als
we onderscheid gaan maken in niveau,
intensiteit en inhoud red je het niet met
diezelfde 2 trainers.
Atleten en ouders
“Natuurlijk betrekken wij de meningen
en ideeën van atleten en ouders bij de
ontwikkeling van het beleid. Dat is voor
ons waardevolle informatie. Je probeert
met wensen en meningen rekening te
houden, maar op een gegeven moment
moet je knopen doorhakken, een lijn
kiezen en die volgen”.
Tekst: Monique Robers

LOOPGROEPEN

Plusgroep viert derde lustrum
Met fietspuzzeltocht, bezoek aan wijngaard De Zessprong (Joppe) en barbecue vierde de Plusgroep 15 oktober
jl. haar derde lustrum. De Plusgroep telt 34 lopers, grofweg evenveel vrouwen als mannen. De leeftijd varieert van
40+ tot 80+. Elke dinsdag wordt van 09.30 tot 11.00 uur getraind.
Gerlof en Janny van der Veen worden
door iedereen genoemd als de oprichters
van de Plusgroep. Maar hoe ging dat destijds? Tijdens een training vroeg ik Gerlof
daar eens iets over te vertellen. Ik had niet
verwacht dat hij direct zou losbarsten. Tijdens vier rondjes lopen, praatte Gerlof mij
bij.
In 1996 streken Janny en Gerlof vanuit
Zeist neer in Zutphen. Beiden sportief
aangelegd waren zij daar al lid van de
loopgroep voor 55-plussers van de Zeister
Atletiekvereniging. In hun nieuwe woonplaats zochten zij iets vergelijkbaars, maar
vonden het niet. Wie Gerlof kent begrijpt
dat hij het er niet bij liet zitten. Hij informeerde eens bij de gemeente. Daar verwees men hem naar De Born. Niets ten
nadele van deze instelling, maar wat hij
daar zag was meer “bewegen voor ouderen”. Niet echt wat Janny en hij voor
ogen hadden. Tot het toeval hem te hulp
kwam. Op een informatieavond van de

gemeente sprak hij Anja Derksen aan, de
toenmalige wethouder voor sport. Die
bracht hem ter plekke in contact met een
bestuurslid van Hanzesport. Toen ging het
balletje rollen.
Groen licht bestuur
Gerlof nam contact op met toenmalig
voorzitter Ton van Ingen, nog steeds actief Plusloper. Het bestuur zag wel wat in
het idee van een loopgroep voor de jonge
oudere. Bewegen voor ouderen stond
destijds ook landelijk in de picture. Maar
ja, geen loopgroep zonder een trainer.

Deelnemers blijven
jarenlang komen
Ook dat probleem werd snel getackeld
door Bert Stok enthousiast te krijgen voor
het trainen van deze groep. Niet verplicht
elke week, schijnt hij geroepen te hebben

en daarom werd een reservetrainer aangesteld in de persoon van Ko Elerie. Inmiddels staat Charles van Oosterhout al jaren,
tot ieders tevredenheid, voor de groep.
Het bestuur gaf groen licht en met een
subsidie van de Gelderse Sportfederatie en een bijdrage van het bestuur kon
men beginnen. Nu nog lopers enthousiast maken! Met een voorzitter die voor
een regionale krant schrijft kon publiciteit
geen probleem zijn. Zo ontstond al gauw
een groep van een man of tien. De Trimgroep 55-plus ging 11 oktober 1998 van
start op de oude gravelbaan van Noordveen.
Meerwaarde
De naam is intussen gewijzigd in Plusgroep. De groep ontwikkelde zich prima.
Eenmaal aangestoken door het loopvirus
en de gezelligheid blijven de deelnemers
jarenlang komen. Dat zegt heel veel over
de groep mensen en de manier waarop
met (hard)lopen en met elkaar wordt
omgegaan. De naam Plusgroep heeft
wat mij betreft niet alleen betrekking op
de leeftijd van de lopers, maar ook op
de meerwaarde die zij voor Hanzesport
heeft. Ik denk dan aan het organiseren
van de Speculaaspoppenloop en het
leveren van klussers, juryleden en helpers
bij wedstrijden en de mannen die aan het
clubmagazine bijdragen.
Benieuwd naar deze groep? Kom eens op
dinsdag naar de baan en doe vrijblijvend
mee met een training.
Tekst: Annie Hout
Foto: Loes Been
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