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Hanzesport blijft in beweging
Foto: Rob van Campen

GROOTSTE SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND

H.W. Iordensweg 30
7391 KB Twello
Tel. 0571-271593
info@veldwijk.com
wwww.veldwijk.com

aqua
P
P
P
P
P
P

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
550 exemplaren. Overname van artikelen,
foto’s of illustraties alleen na schriftelijke
toestemming van de redactie. Aan de
inhoud van dit nummer is veel zorg besteed. De vereniging is echter niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden.
Redactie
Jeanet Aartsen (tekstredacteur), Rob van
Campen (fotoredacteur), Paula Freriks,
Henk Groen (coördinator), Monique Robers
en Fred Volmer (eindredacteur)
Aan dit nummer werkten verder mee
Petra van den Berg, Albèr Giezen, Inge
Sipkens, Marguerite Tuijn en Luus Stoop
Advertentieacquisitie
Jan van den Belt
Redactieadres
Uw reacties, bijdragen en tips graag per
mail naar: clubblad@hanzesport.nl

INFO HANZESPORT
Hanzesport heeft veel te bieden aan
wedstrijdatleten en recreatieve sporters, van jong tot oud, van sportief
tot fanatiek. De vereniging beschikt
over een fraaie accommodatie met
een moderne baan en alle faciliteiten
voor technische nummers. Er staat
een enthousiast team deskundige trainers klaar. Kom gerust eens kijken of
meetrainen!
Deventerachterpad 1
7203 AW Zutphen
Telefoon (0575) 514909
Op maandag, woensdag en donderdag van 13 tot 16 uur is er iemand aanwezig op het kantoor van Hanzesport
in het clubhuis.

Kijk voor nieuws, wedstrijden,
trainingen, lidmaatschap enz. op
www.hanzesport.nl
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namens de
REDACTIE
Het gaat goed met onze vereniging. Elke keer als wij als redactie bijeenkomen om de inhoud van de volgende uitgave van ons clubmagazine te
bespreken valt op hoeveel mensen op een plezierige manier actief zijn
binnen Hanzesport. Dat werkt aanstekelijk. We hebben dan ook weer met
veel enthousiasme een nieuw nummer gemaakt. Maar voordat ik u vertel
wat we dit keer brengen eerst het volgende.

Op verzoek van het bestuur hebben wij gezocht naar mogelijkheden de kosten van Hanzemare te verlagen. En dat is gelukt.
Door de productie onder te brengen bij een zelfstandige vormgever die het drukwerk via internet tegen een lager tarief kan
uitbesteden, kunnen wij de kosten aanmerkelijk terugbrengen,
zonder af te doen aan de kwaliteit. Dat we daarom afscheid moesten nemen van Weevers Grafimedia betreuren wij. Als redactie
hebben wij de afgelopen jaren bijzonder effectief en plezierig
met hen samengewerkt. De wetenschap, dat de vereniging met
deze stap dichter bij een sluitende begroting komt, maakt deze
stap echter meer dan goed.
Verder ben ik blij te kunnen melden, dat zich onlangs twee enthousiaste mensen bij de redactie hebben gemeld om aan Hanzemare te gaan meewerken: Paula Freriks (trimgroep, maandag) en
Monique Robers (was jarenlang lid). Zij werken zich momenteel in
en we kijken wederzijds hoe dat bevalt. In dit nummer treft u al
een bijdrage van hun hand.
En dan over de inhoud van dit nummer. In aanvulling op de berichtgeving via de digitale nieuwsbrief en het nieuws op onze
website treft u in de nieuwe Hanzemare zoals gebruikelijk artikelen over de verschillende sectoren van onze mooie club: atleten,
trainers, vrijwilligers en bestuurders. Allemaal komen zij aan bod.
We beginnen met de financiële situatie van de club. Daarover
voelden we penningmeester Jan van den Belt aan de tand. Aan
Fabienne Tousain, voorzitter van SAAZ, stelden wij vragen over
de activiteiten van de stichting die verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud van de baan en accommodatie. Dan hebben
we voor u het vervolgartikel van Petra van den Berg over de rol
van vrijwilligers bij de organisatie van wedstrijden en evenementen buiten de baan.
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Als loopgroep kozen we ditmaal de GeAm-groep die op donderdag traint. Marguerite Tuijn ging een middagje bij hen op bezoek. Monique Robers ging langs bij de marathongroep.
Albèr Giezen is ook dit maal weer goed voor een leuke column
en een plezierig interview in de rubriek ‘De kuiten van …’.
Ditmaal ook een overzicht van onze kampioenen. Voorts treft u
een korte impressie van de Achtkastelenloop op 3 maart jl. en
hebben we een verhaal en mooie foto’s van de City-Hanzeloop
op 26 mei jl.
We zetten het rijke verleden én de plannen voor de toekomst van
erelid Aad Steylen op een rij en geven u een kijkje bij de Roparun.
Ook het lijf wordt niet vergeten: Inge Sipkens legt uit wat core
stability is. Is het nu een hype of niet?
Kortom als u dit allemaal heeft gelezen weet u weer waarom u lid
bent geworden van deze prachtige vereniging.
Veel leesplezier en een mooie zomer,
Namens de redactie
Fred Volmer

Het gaat goed
met onze vereniging

De begroting van Hanzesport is het afgelopen jaar aardig op peil gebleven.

namens het
BESTUUR

Dankzij enkele ingrepen in de uitgaven (onder andere in de trainersvergoedingen) en een lichte verhoging van de contributies is het bestuur
er in geslaagd de resultaten over 2012 in de zwarte cijfers te houden.

Penningmeester Jan van den Belt:

‘Gezonde financiële situatie belangrijk’
Het zag er aanvankelijk niet naar uit, dat dit
zou lukken. Een jaar geleden hing de club
immers nog een fikse financiële aanslag
boven het hoofd. De gemeente Zutphen
wilde de veldsportaccommodaties in een
paar jaar tijd volledig kostendekkend
maken. Door effectieve samenwerking is
het collectief van veldsportverenigingen
erin geslaagd de gemeente ervan te overtuigen de omvang van de bezuinigingen
te beperken. Dit om te voorkomen, dat er
clubs failliet zouden gaan. Nu is het bedrag dat de clubs samen moeten ophoesten teruggebracht tot zo’n € 75.000,-. Dit
gebeurt door de huurtarieven drie jaar
achtereen te verhogen. Die hogere huur
vormt natuurlijk een extra kostenpost,
maar al met al is de schade voor Hanzesport minder groot dan aanvankelijk werd
gevreesd. Tijdens de ledenvergadering
van 15 maart jl. toonde penningmeester
Jan van den Belt zich dan ook tevreden.
We vroegen hem om een nadere toelichting.
Even heel concreet: wat waren de uitgaven en inkomsten het afgelopen jaar?
En wat zijn de ramingen voor 2013?
De totale inkomsten over 2012 bedroegen € 130.000 en de kosten € 129.000,
zodat er een positief resultaat van € 1.000
overbleef. De totale inkomsten over 2013
zijn geraamd op € 128.000 en de totale
kosten op € 130.000, zodat een tekort
wordt voorzien van € 2.000,-.
Wat zijn voor Hanzesport de belangrijkste
kostenposten én inkomsten (in percentages)?
Eerst de kosten:
-	
Huur accommodatie: 46%, gaat om-

hoog naar circa 50% door hogere bijdrage aan gemeente.
-	Vergoedingen trainers en vrijwilligers:
30%, blijft gelijk.
-	Overige kosten: 23%, lichte daling naar
22%.
Dan de inkomsten:
-	
Netto contributie: 72%. We voeren
beleid om dit door groei van het aantal
leden op te voeren. Behalve aanpassing voor wijziging van de prijzenindex
wordt een verdere verhoging voor 2013
en 2014 niet voorzien.
-	
Overige inkomsten: 28%. We mikken
erop dat dit gelijk blijft, maar dat is
onder meer afhankelijk van de sponsoring van onze evenementen, de Achtkastelenloop en de Grote Veldloop.
Even terug naar de huurverhoging die de
gemeente nu aan het doorvoeren is. Voorzie je nog nieuwe maatregelen?
Voor zover mijn informatie strekt is een
verhoging van de jaarlijkse huur voor de
accommodatie met € 7.500,- afgesproken. Dit wordt bereikt door de huur in
2013, 2014 en 2015 met telkens € 2.500,te verhogen. Ik ga er van uit dat dat het
dan wel is, maar voorspellen over meer
dan 3 jaar kan ook ik niet. In onze huidige
begroting is de rek er dan wel uit.
Actieve ledenwerving
Wat doet het bestuur verder om de financiële positie van de club te versterken?
We voeren actief beleid voor het werven
van leden door samenwerking aan te
gaan met scholen en zorginstanties die
de baan huren voor hun leerlingen c.q.
cliënten. Wij hopen dat daardoor mensen
worden gegrepen door de atletieksport

(wandelen, hardlopen, technische nummers). Verder organiseren we trainingen
voor mensen die willen meedoen aan een
loopevenement (Start-to-run en Run-tothe-start). Ook hopen we dat ons nieuwe
bestuurslid PR en Communicatie het
bruisende karakter van Hanzesport naar
buiten kan brengen, waardoor mensen
enthousiast worden voor de atletieksport.
Wat sponsoring betreft staan we voor de
nodige uitdagingen. Het huidige economische tij maakt potentiële sponsors
voorzichtig. Bovendien zie je dat een terugtredende overheid betekent dat meer
organisaties de sponsoringmarkt betreden. Daardoor wordt de spoeling weer
dunner. Gelukkig hebben zich onlangs
weer nieuwe mensen gemeld voor de
sponsorcommissie. Hierdoor hopen we
op een toename van adverteerders in ons
prachtige magazine en onze nieuwsbrief,
alsmede op onze website.
Attent zijn
Is er nog iets dat je aan de lezers van
Hanzemare kwijt wilt?
Als penningmeester zou ik de aandacht
vestigen op het belang van een gezonde
financiële situatie. Die kunnen we mede
behouden als iedereen zich daarvan bewust is. Ik verzoek dan ook iedereen om:
-	Attent te zijn op potentiële leden (‘Kom
eens meetrainen bij Hanzesport’).
-	Attent te zijn op potentiële sponsors/
adverteerders (sta je in een winkel,
vraag de winkelier eens of hij niet wil
adverteren bij Hanzesport).
-	
Oud papier te bewaren voor Hanzesport: het brengt echt wat op!
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Hanzesport is gezegend met een prachtige accommodatie: een kunststof
wedstrijdbaan van 400 meter met 6 lanen, installaties voor vrijwel
alle technische nummers en een mooi clubhuis. Het is de Stichting
Atletiek Accommodatie Zutphen (SAAZ) die ‘alle onroerende en roerende
goederen binnen de hekken van de accommodatie’ beheert. Het terrein
op maaivlakhoogte, de baan en grasvelden dus, wordt gehuurd van de
gemeente Zutphen. De rest, de installaties en het clubhuis, is eigendom
van SAAZ. Hoe werkt deze stichting en hoe staat ze er voor?
Deze en andere vragen stelden wij aan Fabienne Tousain, voorzitter/

Fabienne Tousain

secretaris van SAAZ.

Stichting Atletiek Accommodatie
Zutphen (SAAZ)
Eerst over SAAZ zelf. Waarom is er destijds een aparte stichting opgericht, wie
zitten er in het bestuur en hoe is de verhouding met de vereniging Hanzesport
geregeld?
De stichting is opgericht om de nieuwe
accommodatie (baan en clubhuis) te kunnen bouwen onder aftrek van btw. SAAZ
heeft de taak om de baan te onderhouden
en te exploiteren ten behoeve van de vereniging Hanzesport en andere huurders
die de accommodatie willen gebruiken.
Hanzesport heeft het eerste recht van gebruik.
De relatie met Hanzesport is vastgelegd in
een convenant. De twee besturen werken
nauw samen en stemmen de onderlinge
belangen af. In de bestuursvergaderingen van Hanzesport is, als het even gaat,
een bestuurslid van SAAZ aanwezig.
Voorzitter en secretaris is Fabienne Tousain, penningmeester is Hans Houweling
en Joost Theeuwes heeft als bestuurslid
alle technische issues in zijn portefeuille.
Aanvragen voor het huren van de accommodatie die aan de vereniging worden
gesteld worden doorgespeeld naar SAAZ.
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Als het een combinatie is van huur van
de accommodatie en inzet van trainers
van Hanzesport wordt gezamenlijk actie
ondernomen.
Baan steeds meer benut
Dan de baan, het paradepaardje van
Hanzesport. In de agenda van mei zien
we, dat er 255 keer een training of andere
activiteit is. Dat is best veel.
De baan wordt steeds meer benut en
daar zijn wij erg blij mee. Vooral in de
zomermaanden wordt de baan vaak voor
sportdagen van scholen gebruikt. Naast
Hanzesport is GGNet vaste gebruiker (4
keer per week) en gebruikt het Baudartius college een heel zomerseizoen de
baan voor zijn sportklassen. Helaas verzorgen we dit jaar geen clinics meer voor
het ROC, misschien volgend jaar weer.
Wel zijn er weer nieuwe gebruikers zoals
de Anne Flokstraschool en heeft zich net
iemand gemeld die mogelijk bootcamp
trainingen op de baan wil gaan verzorgen.
Opvallend is het gebruik op de zaterdag.
Enkele jaren geleden was het op die dag
een ‘dooie boel’ op de baan. Tegenwoor-

dig zijn er op zaterdagochtend meerdere
groepen tegelijkertijd op de baan. Dit
heeft de levendigheid enorm vergroot.
En dan het onderhoud. Onze accommodatie vergt ongetwijfeld de nodige aandacht. Kun je daar iets meer over vertellen?
In principe is de gemeente, als eigenaar,
verantwoordelijk voor het onderhoud. De
baan moet elke 5 jaar opnieuw gekeurd
worden, zodat we er officiële wedstrijden
kunnen blijven houden. Bij zo’n herkeuring
worden alle veranderingen, bijvoorbeeld
in de regels van belijning, aangepast.
Verder wordt de baan één keer per jaar
schoon gewassen door een gespecialiseerd bedrijf (dieptereiniging van de tartanbaan) en is er een hoveniersbedrijf dat
jaarlijks het onkruid aanpakt.
Zelf doen we ook het nodige
Zelf doen wij ook het nodige, zoals het
onderhoud van het clubhuis. Dat betekent
tweemaal per week professioneel schoonmaken van de toiletten en kleedkamers en
nog een keer per week de schoonmaak

van de rest van het gebouw door clubleden. Antonie Berger maakt daarvoor
het schema en onderhoudt het contact
met het schoonmaakbedrijf.

De twee besturen
werken nauw
samen
Al vanaf de start in het nieuwe clubhuis
worden de inkopen voor het clubhuis
verzorgd door Berto Meijer. Dat is een
behoorlijke klus. Barbezetting bij activiteiten regelt Peter Donkervoort en met
z’n drieën (Berto, Peter en ik) zijn we bij
activiteiten ook vaak zelf achter de bar
te vinden; gelukkig samen met een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben
allemaal een IVA-instructie gehad of,
als het nieuwe vrijwilligers zijn, krijgen
ze deze binnenkort. Dit is een instructie
verantwoord alcohol gebruik. Die is verplicht als er alcohol wordt geschonken.
Bij jeugdwedstrijden wordt geen alcohol
geschonken. De laatste tijd krijgen we ook
regelmatig hulp van Jasmijn Kwakkelaar,
een junior die van wanten weet. De omzet
van de kantine is belangrijk voor de exploitatie van het clubhuis en indirect dus
ook voor de vereniging. Wij zijn dan ook

blij dat iedereen zich hiervan bewust lijkt
te zijn en niet ‘zomaar’ van alles gebruikt.
Verder zijn we als SAAZ blij met het ‘jobteam’. Dit clubje gepensioneerde mannen, onder leiding van Dik Brokken, doet
op woensdag allerlei klussen rond de
baan en het clubhuis. Van verven tot klein
herstel en knutselklussen. Ook zijn zij vaak
betrokken bij de voorbereiding van de
wedstrijden. Zij zorgen er dan voor, dat
de baan er extra netjes bij ligt. Het onderhoud aan verwarming, douches en lichtmasten is uitbesteed. Bij activiteiten op
de baan regelt SAAZ ook de organisatie
rondom het werk in de kantine.
Netjes houden
Ben je tevreden over de financiële situatie?
Het lukt ons ieder jaar weer om de exploitatie net boven de nul te houden, dat is
ook het streven. Over 2012 hadden we
een wat grotere plus van bijna € 3.000,-.
Dat is mooi, want daardoor kunnen wij de
kostenstijging voor Hanzesport helpen
beheersbaar te houden.
Zijn er nog nieuwe initiatieven te verwachten?
Op dit moment kan ik melden, dat we het
krachthok van een ventilatie willen voorzien.

Gulle gift van SAAZ

Tenslotte, is er nog iets dat je graag kwijt
wilt aan onze lezers?
Het clubhuis is, naast de baan, een visitekaartje voor SAAZ en voor Hanzesport.
Wij proberen ons visitekaartje dan ook
netjes te houden en hopen dat de leden
dit, samen met ons, ook doen. Even de afwas opruimen, trainingsmaterialen opbergen en de kleedkamers netjes achterlaten
en zo meer.
Daarnaast wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die in
het bezit is van een sleutel van de accommodatie, of deze regelmatig gebruikt, te
vragen alles bij vertrek goed af te sluiten,
de materialen in de bunker op te ruimen
en de verlichting uit te doen.
Tekst: Fred Volmer
Foto’s: Rob van Campen

Het clubhuis is een visitekaartje
ook ‘s avonds
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UITGELICHT
In de vorige Hanzemare gaf Petra van den Berg ons
een inkijkje in de wereld van de wedstrijdorganisatie.
Zij richtte zich toen vooral op de wedstrijden op de
baan. Nu ‘gaan we van de baan af’ en vertelt zij ons
meer over de gang van zaken bij de wedstrijden op
de weg of in het buitengebied.

Laatste overleg voor de start

Zonder vrijwilligers geen wedstrijd (vervolg)
Eerst nog even uw geheugen opfrissen.
Bij Hanzesport is de organisatie van wedstrijden in handen van twee afzonderlijke
teams, die samen de Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) vormen. Het team baanatletiek staat onder leiding van Anneke
van Jaarsveld; het team wegwedstrijden
wordt aangevoerd door Jan Rood. De
wedstrijdactiviteiten worden onderling afgestemd – ook met het bestuur van Hanzesport. Omdat je vrijwilligers niet moet
overvragen, wordt ook wel eens besloten
een wedstrijd niet te organiseren. Het
succes van een wedstrijd is afhankelijk van
de inzet van vrijwilligers: bij de voorbereiding, tijdens de wedstrijd en na afloop. Zij
investeren een flinke dosis vrije tijd, waardoor anderen hun favoriete sport kunnen
beoefenen en hun grenzen kunnen verleggen.
Voorbeeld: de City-Hanzeloop
In grote lijnen hebben alle wegwedstrijden eenzelfde draaiboek. Ik neem de
City-Hanzeloop, of zoals die nu officieel
heet: de Paramedisch Centrum Zutphen
City-Hanzeloop, als voorbeeld. Voor die
wedstrijd zijn gemiddeld zo’n 80 vrijwil-
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ligers in touw! Al een jaar tevoren wordt
met de voorbereidingen gestart. Hanzesport werkt hierbij samen met de Stichting Zutphen Sportief. Een projectgroep,
waarin beide organisaties zijn vertegenwoordigd, bewaakt de voortgang van
het draaiboek. Namens Hanzesport zit
Jan Rood hierin. Als de groep zijn werk
begint zijn programma, parcours en begroting al door de Stichting goedgekeurd
en zijn de kleedruimtes, dranghekken,
locatie inschrijvingsbureau en parkeerruimte in principe al geregeld. De Atletiek
Unie wordt geïnformeerd en de gegevens
worden doorgegeven aan de redacties
van de diverse loopbladen.

accommodatie en materialen (dranghekken, podium, gebruik van chips), de leges
voor overheidsvergunningen, vergoedingen voor diensten van derden (EHBO,
Scouting, tijdregistratie), herinneringen/
medailles en promotiekosten. Jarenlang

Sponsoring is essentieel bij een dergelijk
grootschalig evenement. Vanaf de start
van de voorbereidingen tot vier maanden
vóór de wedstrijd worden potentiële
sponsoren benaderd. Anders dan bij
baanwedstrijden is de financiering van
een wedstrijd als deze sterk afhankelijk
van de bijdragen van bedrijven en instanties. Sponsors dekken ongeveer de helft
van de kosten. Extra uitgaven bij een wegwedstrijd zijn bijvoorbeeld de huur van de

Zodra de sponsors bekend zijn kan het
promotiemateriaal worden gemaakt. Vervolgens worden de EHBO’ers (4 personen), de verkeersregelaars (28 personen)
en GeVo ICT (verantwoordelijk voor de
tijdregistratie) gevraagd. Verkeersregelaars moeten daarvoor zijn opgeleid. Dit
jaar heeft Peter Scholten van het team
wegwedstrijden dat gefaciliteerd. De
startnummers en medailles, de bekers en
deelnameherinneringen worden besteld.

Sponsoring
is essentieel bij
grote evenementen
was ATAG de hoofdsponsor van dit belangrijke loopevenement; dit jaar is dat
het Paramedisch Centrum Zutphen.

Er worden afspraken gemaakt over de
bezetting van de verzorgingsposten.
En tenslotte moeten de vergunningen
worden aangevraagd: bij de gemeente
Zutphen en bij het Waterschap Rijn en
IJssel.
Als dit allemaal is gebeurd, worden de
vrijwilligers ingedeeld en geïnstrueerd, de
politie geïnformeerd, de verzorgingsposten gepland en materialen georganiseerd
(zoals spandoeken, de start/finishboog).
Ook de verzekering van de vrijwilligers
wordt in orde gebracht. Verder worden
de aanwonenden aan het parcours geïnformeerd over mogelijke overlast. De
voorinschrijving wordt afgestemd met
onze webmaster en vrijwilligers gaan aan
de slag om de voorinschrijvingen te verwerken. Via verschillende kanalen wordt
het evenement gepromoot. Ook wordt
het nodige geregeld voor de deelnemers
aan de businessteams.
In alle vroegte
En dan D-day. In alle vroegte wordt het
parcours uitgezet: de linten worden gespannen, dranghekken, kilometerborden,
start/finishboog en bewegwijzering geplaatst. Op zijn brommer of in de auto
tuft Rudy Bastiaan, samen met Rob Wassenaar, het hele traject af – ook voor een
laatste inspectie. De meeste materialen
zitten in de grote Hanzesportbus die naar
elke wedstrijd wordt meegenomen.

Tegelijkertijd is een team bezig om de
gemeentelijke Burgerzaal in te richten
als inschrijfbureau, wedstrijdsecretariaat
en kleedruimte. GeVo ICT installeert de
tijdregistratie bij de start/finish. Om 12.00
uur melden zich de vrijwilligers van het
inschrijfbureau. Zij worden door Anna
Hulst en Agnes Lenferink geïnstrueerd.
Het ophalen van startnummers kan starten – de eerste lopers melden zich en het

‘We doen het
allemaal voor de
atleten op deze
wedstrijddag’
team na-inschrijvingen gaat aan de slag
met de verwerking. Een secuur werkje dat
onder enige tijdsdruk wordt uitgevoerd.
Om 13.00 uur melden de EHBO’ers, de
verkeersregelaars, de starter, de speaker
(Anton), de verzorgingsposten en de
voorrijders (motorrijders en fietsers die
bij de koploper en bij de laatste loper
aansluiten) zich bij Jan Rood. Ondanks
alle hectiek blijft hij de rust zelve. De verkeersregelaars krijgen hun hesje en fluitje
en vertrekken na een instructie naar hun
post. Dit geldt ook voor de verzorgers.
Veiligheid staat voorop.
Ondertussen vult de omgeving zich geleidelijk aan met atleten. Voor hén doen we

het allemaal op deze wedstrijddag. Klokslag
14.00 uur gaat de kidsrun van start en een
half uur later starten de 5 en 10 kilometerlopers. De sfeer is gemoedelijk. Lopers
kennen elkaar: het lijkt wel een reünie.
Het startschot klinkt en de lopers komen
onder aanmoedigend applaus in beweging. Onderweg zien zij de inzet van vrijwilligers. Zij houden de weg vrij en voorzien de deelnemers van water.
Terwijl de lopers onderweg zijn, worden
de lijsten met deelnemers compleet gemaakt en wordt het finishvak ingericht.
Waterposten worden opgebouwd en vrijwilligers die de atleten assisteren bij finish
en inname van de chips installeren zich. Ik
heb tussentijds contact met de voorrijder
van beide afstanden – om te horen wie
koploper is. Anton probeert de achterblijvers daarover tussentijds te informeren.
Als er calamiteiten zijn, zal ik als eerste
geïnformeerd worden (nadat de ambulance is gebeld natuurlijk). Vervolgens
is het opletten, want de eerste loper op
de vijf kilometer kan arriveren. Is het een
man, een vrouw, maakt deze deel uit van
één van de businessteams? Na ongeveer
drie kwartier zijn de eerste lopers van de
tien kilometer ook gefinisht.
Over de finish ‘gepraat’
Honderd meter voor de finish komen de
lopers over een mat, waar hun chip wordt
geregistreerd. Deze informatie kan Anton,
onze speaker, aflezen op een laptop. Op
die manier worden - zoveel als mogelijk
- lopers bij naam de finish over ‘gepraat’.
Laat onverlet dat Anton zoveel lopers bij
naam kent, dat – ook als dit systeem faalt –
de omstanders dit niet merken. En natuurlijk worden ook regelmatig de namen van
de sponsors genoemd: zonder hen was dit
evenement immers niet mogelijk.
De beste lopers worden gehuldigd met
bloemen, een geldprijs en een medaille.
De uitreiking daarvan is voorbehouden
aan de sponsor van het evenement. Anekdote: zelf werd ik ook een keer verrast
met een podiumplaats. Ik had me ingeschreven als wedstrijdloper (dacht dat dit
zo hoorde, als beginner) en liep de tien
kilometer. Ik wilde net naar huis teruglopen en werd opeens naar het podium

Geeft een veilig gevoel
Hanzemare

9

Als er iets mis gaat…
geroepen. Ik was nog in de veronderstelling dat ik ergens mee moest helpen.
Bleek ik derde geworden te zijn. Er deden
vier vrouwen mee aan de wedstrijd: de
concurrentie was niet groot. Toch heb ik
de huldiging met een medaille en bloemen echt even beleefd als my (only) moment of glory – en voor mijn kinderen was
ik de held van die dag.
Als de meeste lopers alweer naar huis
zijn gegaan of nagenieten op één van de
terrassen op de Zaadmarkt, is het team
baanwedstrijden nog hard aan het werk.
De uitslagen worden doorgegeven aan
de pers. De verkeersregelaars leveren hun
hesje en fluitje weer in en geven een korte
terugkoppeling van hun ervaringen. Alle
materialen worden weer in ‘de bus’ opgeborgen. Het parcours wordt helemaal
vrijgemaakt. Het team wegwedstrijden
is klaar. De ervaringen – en die zijn soms
niet mis zoals uit kader blijkt - worden uitgewisseld tijdens een drankje (en patat,
schijnt een traditie te zijn).
De organisatie van zowel baan- als wegwedstrijden vergt de inzet van vele vrijwilligers. AV Hanzesport heeft gelukkig
veel enthousiaste leden die zich willen
inzetten – en soms daardoor zelf niet de
mogelijkheid hebben om mee te doen.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen: het is de
moeite zeker waard. Beide teams kennen
een verschillende dynamiek. Bij de baanwedstrijden is het contact met atleten
meer aanwezig dan bij wegwedstrijden.
De lopers zie je namelijk letterlijk voorbij rennen, daar waar je op de baan hun
prestaties beter kunt volgen. Zeker is,
dat beide teams op dit moment beschikken over ervaren coördinatoren met de
vaardigheden die nodig zijn voor grote
evenementen: overzicht en stressbestendigheid.
En ik? Ik hobbel als gastvrouw of als centraal meldpunt en vliegende keep heerlijk
mee.
Tekst: Petra van den Berg
Foto’s: Rob van Campen
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Soms gaat er iets mis. Twee voorbeelden. Tijdens de Achtkastelenloop in 2010 werd
één van de hardlopers plotseling onwel. Dit gebeurde halverwege de halve marathon. Geprobeerd werd de hardloper te reanimeren en de ambulance was snel ter
plaatse. De hardloper overleed later in het ziekenhuis. De wedstrijd werd niet afgebroken, omdat op dat moment nog geen sprake was van een fatale situatie. Alle
inspanningen waren erop gericht zijn leven te redden.
Jaarlijks sterven er mensen tijdens of na het hardlopen. Lopers kunnen zelf het risico
beperken door de signalen van hun lichaam serieus te nemen en eventueel een sportkeuring te laten uitvoeren. Het team wegwedstrijden probeert de veiligheid tijdens
een wedstrijd altijd zo goed mogelijk te waarborgen, door inzet van EHBO-ers, aanwezigheid van de AED (draagbaar toestel voor reanimeren van iemand met een hartstilstand) en voldoende verzorgingsposten.
Van een andere orde is het voorval tijdens de Achtkastelenloop dit jaar. Het parcours
kruist twee spoorwegovergangen. Bij de start wordt hiermee rekening gehouden:
alle lopers kunnen meteen over het spoor, zonder te hoeven stoppen. Anders is het
op de terugweg. Dat is afhankelijk van ieders looptempo. Verkeersregelaars op deze
post zijn erop getraind geen enkele atleet door te laten. En wat als – zoals ditmaal
gebeurde – een atleet de aanwijzingen negeert? Als deze atleet zo gedreven is de
eindstreep te halen binnen een bepaalde tijd? Dit keer liep het incident net goed
af. Gelukkig. Voor de verkeersregelaar en de wachtende atleten was dit een afschuwelijke ervaring. De betreffende atleet is bij de finish op het gedrag aangesproken
– zowel door de organisatie als door medeatleten. En bij de start van de volgende
keer, zullen de lopers geattendeerd worden op hun eigen verantwoordelijkheid. Een
leuke eindtijd is meegenomen – maar niet ten koste van…

Hanzesport organiseert een aantal, jaarlijks terugkerende, wegwedstrijden. Daarvan zijn er twee,
de Achtkastelenloop en de City-Hanzeloop, opgenomen in het boekje ‘De honderd leukste
loopevenementen in Nederland’.

De wegwedstrijden van Hanzesport
De eerste wedstrijd van het jaar is de
Achtkastelenloop in Vorden (maart).
Deze wedstrijd kent drie afstanden: de
10, de 21 en de 30 kilometer. Het parcours is snel, heeft weinig hoogteverschillen en de ondergrond is afwisselend van
klinkers, asfalt tot (on)verharde wegen.
Het parcours loopt langs de kastelen rond
Vorden en voert door en langs de bossen
in de omgeving. Het aantal deelnemers
passeerde dit jaar de duizend. Daarvan
werden 450 lopers geregistreerd aan de
finish van de 10 kilometer, 250 aan die
van de halve marathon en 321 bij de 30
km. Lopers uit het hele land nemen deel.
Ik sprak dit jaar met een echtpaar uit
Roosendaal (Noord-Brabant) dat elk jaar
terugkeert, afwisselend voor de halve
marathon of de dertig kilometer. Dit is
afhankelijk van hun persoonlijke trainingsschema. De dertig kilometer is qua timing
een perfecte trainingsloop voor de marathon in Rotterdam. De organisatie bezit
inmiddels een brok ervaring: het was dit
jaar alweer de 27e keer.

enkele jaren geleden besloten, ook omwille van de inzet van vrijwilligers, dit
loopevenement te schrappen. De gecombineerde City-Hanzeloop heeft vanaf
2013 een gecertificeerd parcours op de
5 en 10 kilometer. Voor de jeugd wordt
een kilometerrun gehouden. Start en finish
zijn op de historische Zaadmarkt in het
stadscentrum. Daar is het gezellig met
livemuziek. De lopers worden vanaf de
terrassen en door het winkelende publiek
aangemoedigd. Het parcours is grotendeels verhard en voert langs de IJssel en
door de parken van de stad. Vorig jaar namen 70 kinderen deel aan de jeugdloop,
231 lopers aan de 5 kilometer, 243 aan de
10 kilometer en 78 aan de bedrijvenloop.
De Grote Veldloop in Vorden in november voert door een natuurgebied, waarbij
bos, hei en cultuurland elkaar afwisselen.
Naast hardlopers nemen ook Nordic-wandelaars deel aan dit evenement. Voor de
hardlopers is een parcours van 7½ en 15
kilometer uitgezet en voor de wandelaars

7½ en 12½ kilometer. Soms wordt ook
een jeugdloop georganiseerd van 2½
kilometer. Aan dit loopevenement doen
ook VB-atleten mee. Het aantal hardlopers schommelt tussen de 180 tot 220 en
het aantal wandelaars van 10 tot 40. Het
ziet er overigens naar uit, dat het onderdeel Nordic Walking, in verband met de
algemene terugloop van deelnemers, volgend jaar wordt geschrapt.
Op de zaterdag vóór Sinterklaas wordt
door de Plusgroep (één van de loopgroepen bij Hanzesport) de Speculaaspoppenloop georganiseerd. Dit is echt
een gezelligheidsloop met afstanden van
6, 12 en 18 km voor hardlopers en Nordic wandelaars. De loop start traditioneel
bij Restaurant De Zevensprong en voert
door de bossen van ’t Joppe bij Gorssel.
En rond de jaarwisseling tenslotte organiseert Wim Veldhuis (één van onze
trainers) de Oliebollenloop: een loopje
van ongeveer 8 kilometer, tevens puzzelspeurtocht.

Ter afsluiting van het crossseizoen in maart
is er het Clubkampioenschap Veldloop.
Deze wedstrijd is eigenlijk een vreemde
eend in de bijt, want vindt plaats op onze
eigen accommodatie en is exclusief voor
leden van Hanzesport. Bij dit evenement
werken de twee wedstrijdteams nauw
samen. De pupillen lopen 1000 meter.
De junioren D finishen op 1500 meter, de
C-junioren op 2000 meter en de overige
categorieën lopen 4000 of 6000 meter.
Kort voor de zomer vindt dan de CityHanzeloop plaats. Dit loopevenement is
een combinatie van de vroegere Hanzeloop en de Cityrun. Hoewel de Hanzeloop
vele jaren een begrip was in Warnsveld,
met afstanden van 5, 10 en 21 kilometer,
is na het succes van de Cityrun in Zutphen

Inschrijving

foto: Theo Jansen
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DE KUITEN
VAN ...

Ennie Nijhuis

Mathilde en Lisa krijgen onder het toeziend oog van collega-trainer Richard van Gelder de laatste aanwijzingen van
Ennie voor hun hoogsprong. De sprong wordt net iets anders uitgevoerd en met goed resultaat: de lat blijft liggen.
Daarna mogen zij de spullen opruimen, de training op deze zonnige zaterdagmorgen is ten einde.

‘Ennie ziet alles’, vertrouwt Richard me
toe. ‘Wanneer Ennie training geeft, en ik
ben er ook met een groep, dan tipt ze mij
ook nog even en attendeert ze mij op wat
verbeterpunten bij mijn atleten.’ Het is
Ennie ten voeten uit; een vrouw met oog
voor techniek en voor detail.
Ruim 40 jaar is Ennie, op hoog niveau,
bezig met atletiek. Ooit begonnen bij
de atletiek-onderafdeling van Be Quick,
en later via Gelre in Dieren, op 22-jarige
leeftijd teruggekeerd bij Hanzesport. Voor
lange afstanden had ze geen interesse:
100 en 200 meter, verspringen en hoogspringen waren haar onderdelen.
Vijf dagen per week
Sinds Ennie, door blessureleed, zelf
niet meer op hoog niveau in de atletiek
mee kan komen, heeft ze zich gericht op
het trainen en begeleiden van andere
atleten, en met succes. Ze heeft zich
van jeugdtrainer ontwikkeld tot coach
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B, en zich gespecialiseerd in werpen,
krachttraining en de meerkamp. Zo is
ze, tot aan de A-junioren status, trainster
geweest van Eelco Sintnicolaas, Nederlands en Europees kampioen op de tienkamp. Vijf dagen per week staat ze op de
baan bij AV ’34 in Apeldoorn en Hanzesport in Zutphen. ‘Atletiek is voor mij werk
geworden’, vertelt ze.

‘Ennie ziet alles’
Ennie’s visie op de begeleiding van jonge
atleten is duidelijk: verenigingen moeten
jongeren lang gevarieerd trainen, omdat in de tienerjaren zoveel gebeurt, dat
je niet al tevoren kunt gaan selecteren
en specialiseren. Jongeren die tot dan
toe uitblonken groeien bijvoorbeeld niet
door, achterblijvers krijgen ineens een
groeispurt, waardoor ze zich in korte tijd
ontwikkelen en doorbreken.

Wedstrijdgericht
‘Plezier, plezier’, zegt Ennie, ‘is de basis
van waaruit gewerkt moet worden. Maar
wedstrijdgericht zijn vind ik noodzakelijk.
Ik zou mensen niet recreatief kunnen trainen, dan haak ik af. Mijn doel is om jonge
mensen zelfbewust te maken en hen zelf
doelen te laten bepalen en trachten die
te bereiken. Die doelen bespreken we
samen en ze mogen van mij verwachten
dat ik er voor hen zal zijn.’ Voor dat doel
is jarenlange inzet en discipline noodzakelijk. Elke groep waarmee ze begint heeft
zo’n drie à vier jaar nodig om naar het gezette doel te groeien.
Zelf trainer kiezen
Ennie is voorstander van de mogelijkheden
voor topatleten binnen de vereniging om
zelf de train(st)er/begeleid(st)er te mogen
kiezen. Dit versterkt het vertrouwen bij de
atleet en voorkomt mogelijk dat atleten
verkassen naar andere verenigingen.
‘Daarvoor is het van belang dat er een be-

paalde uniformiteit komt in de wijze van
trainen. Dat op verschillende niveaus van
een zelfde basisgedachte en basiswerkwijze wordt uitgegaan waarop kan worden
voortgeborduurd’, geeft Ennie aan. Het is
om die reden dat Ennie ook andere trainers van de vereniging begeleidt en van
adviezen voorziet. ‘Uiteraard heeft iedere
trainer zijn eigen stijl en eigen wijze van
communiceren, maar het is noodzakelijk
voor doorgroeiende atleten dat ze weten
wat ze aan het doen zijn en hoe de techniek moet worden uitgevoerd.’

‘Atletiek is
voor mij werk
geworden’
Nieuwe groepen verwacht Ennie, gezien
haar leeftijd – we noemen geen getallen –
niet meer te zullen starten. Toch wil ze van
afbouwen niet weten. ‘Dat zou niet eerlijk
zijn naar de atleten. Die verdienen het dat
ik 100% geef.’
En waar ik Ennie aangeef dat het seizoen
– voor mij als recreant – bijna ten einde
loopt, lacht ze hartelijk en zegt: ‘Nee hoor,
we zijn net begonne n.’ De wedstrijdsporter,
en daarmee Ennie, bekijkt een jaar heel
anders.
Tekst: Albèr Giezen
Foto’s: Rob van Campen

COLUMN

De
aanslag
Ik zit in een conferentiecentrum voor mijn werk en word opgeschrikt
door het bericht dat tijdens de marathon van Boston een aantal explosieven, verstopt in snelkookpannen, is afgegaan en een drietal
mensen is overleden en een groot aantal gewonden valt te betreuren.
Ineens lijkt de meest vreedzame sport die ik mij kan voorstellen, op
dammen na, een stuk van haar vreedzame status te hebben verloren.
Een week later, aan de start van de marathon van London, lijkt de vraag of deze
marathon wel vredig zal verlopen – of dat ook dit grootschalige sportevenement zal
worden aangegrepen voor een aanslag – vooral de media bezig te houden. Naast
de professionele sporters, waarbij de mondiale top aan marathonlopers vertegenwoordigd is, zijn er vele duizenden feestelijk uitgedoste atleten te bewonderen. Zij
zullen deze marathon aangrijpen voor het lopen voor een goed doel. Enkele lopers
zijn volledig verkleed en aan de staart van de groep loopt een man met een bal,
die hij de volledige 42,195 km aan de voet zal meenemen. Een marathon lopen, of
voetballen, het blijft toch een kwestie van het betere voetenwerk.
Het meest levensbedreigende van de marathon van London komt aanvankelijk
voort uit het moordende aanvangstempo van de in sneltreinvaart vertrokken lopers
bij de mannen. Vele kilometers loopt men onder wereldrecordtempo en zelfs de 30
kilometerlijn wordt slechts enkele seconden boven het wereldrecord op die afstand
afgelegd.
De echte aanslag komt echter op het 15 kilometerpunt bij de vrouwen. Olympisch
kampioene op de marathon en topfavoriete, Tiki Gelana, wordt bij de verzorgingspost, waar ze haar bidon wil grijpen, aangereden door een wheeler, een atleet in
een rolstoel. Ze moet de kopgroep laten gaan en kan een goede klassering wel
vergeten.
Met alle respect voor kookpannen en atleten in een rolstoel, maar ik ben van mening
dat beide niet in een marathon hardloopwedstrijd thuishoren. Ze maken te veel
slachtoffers, zowel onder topatleten als onder onschuldige burgers. Maar misschien
slaat ook dit standpunt bij u wel in als een bom.
Albèr Giezen

Hanzemare

13

WEDSTRIJDEN
Onderweg langs de kastelen

Zondag 3 maart werd voor de
27e keer de ATAG Achtkastelenloop gehouden. Een record aantal
lopers waagde zich aan de 10, 21
of 30 km. Het prachtige loopweer
leverde een mooi evenement op.

ATAG Achtkastelenloop 2013
Met 1160 inschrijvingen een record aantal deelnemers
‘De Achtkastelenloop is er voor de
doorgewinterde loper’, aldus Jan Rood.
‘Mensen komen uit het hele land voor
deze langere afstanden. Met name een 30
km staat niet zo vaak op de loopkalender
en voor lopers die zich op een marathon
richten is het een prima voorbereiding.
Het aantal lopers op de 10 km groeit ook
een beetje.’ Al met al een stabiele, licht
groeiende groep langeafstandlopers die
jaarlijks naar Vorden komt voor deze fraaie
loop.

waren er ook nieuwe gezichten. Het resultaat van de inventarisatie van vrijwilligers
door het bestuur. ‘Een prima actie’, aldus
het team wegwedstrijden.

Kortom, een mooie wedstrijd om met voldoening op terug te kijken.

Dit jaar heeft Gerbert Vossers (GeVo-ICT)
voor het eerst de tijdregistratie verzorgd.
Hij had al een testloop gehouden op de
Lochemse Berg, maar nu moest het in een
echte wedstrijd kloppen. Dat liep allemaal
naar tevredenheid. Een aantal lopers op
de 10 km verscheen foutief in de uitslagen
maar dat was binnen 24 uur verholpen.
Prima prestatie, die vertrouwen geeft
voor de toekomst.
De organisatie was blij met de inzet van
de vele vrijwilligers. Velen van hen helpen
al vele jaren bij deze loop, maar dit jaar
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Altijd druk en gezellig in Vorden

foto’s: Theo Jansen

Mensen op de 5 km die met een tijd van 45 minuten juichend de streep over
gaan. Lopers die met een strakke blik en een straf tempo de eindstreep naderen. Twee vrouwen van een bedrijventeam die hand in hand naar de finish
snellen. Het kan allemaal tijdens de City-Hanzeloop. Met dit jaar een record
aantal deelnemers én een record aantal bedrijventeams. Allemaal mensen
die plezier hebben of krijgen in hardlopen.

Paramedisch centrum Zutphen
City-Hanzeloop 55 bedrijventeams op de been
Magische grens
In de plaatselijke kranten was er vooraf
veel aandacht voor de 3e editie van
de City-Hanzeloop. Zou de magische
grens van 1000 deelnemers overschreden worden? Het leek er wel op, gezien
de voorinschrijvingen. Wedstrijdleider
Jan Rood: ‘Het aantal na-inschrijvingen
is doorgaans vrij stabiel. Alleen bij heel
warm weer daalt dat aantal, maar daar
hadden we nu geen last van. We kwamen uiteindelijk uit bij 1075 deelnemers.
Ja, daar ben ik trots op. In korte tijd is de
City-Hanzeloop uitgegroeid tot een gezellige loop door de stad Zutphen. Met
een prachtig parcours over de dijk langs
de IJssel en door verschillende Zutphense
parken.’
Bedrijventeams groot succes
Dit jaar was er veel energie gestoken in
het promoten van business- of bedrijventeams. Middels flyers, een extra
nieuwsbrief en een mailing naar bedrijven werden bedrijven en instellingen
opgeroepen om teams te vormen. Dit
kon zowel op de 5 km als de 10 km. Er
deden 55 teams mee, waarvan de meeste

het maximaal aantal deelnemers, nl. vijf,
hadden. Een groot succes dus. De teams
brachten een eigen sfeer met zich mee.
Mensen in eenzelfde outfit, teams die
elkaar opwachten. Jan Rood: ‘Deelnemers
bereiden zich samen voor op de loop en
sommigen ontdekken: hé dat is leuk, dat
hardlopen. Misschien sluiten mensen zich
aan bij een van onze loopgroepen. Ook
de binding met de bedrijven vind ik belangrijk. Er kunnen ook potentiële sponsors
bijzitten.’
Sponsors
Het Paramedisch Centrum Zutphen is de
nieuwe hoofdsponsor van de City-Hanzeloop. Ze zijn gecontracteerd door de
Stichting Zutphen Sportief en hun naam is
nu verbonden aan de loop. In het paramedisch centrum aan de Verdistraat zijn
therapeuten met diverse specialisaties
binnen de fysiotherapie werkzaam.
Verder hebben de verschillende afstanden
een eigen sponsor. IJssalon Talamini sponsort de kidsrun. De bijna 100 kinderen die
aan deze 1 km run meededen, konden
na afloop een gratis ijsje halen. Mazda
Lenselink sponsorde de 5 km en Running

Center de 10 km. Uiteraard is Hanzesport
blij met deze meerdere sponsors. Essentieel voor een financieel gezonde loop.
Tevreden mens
Jan Rood was na afloop een tevreden
mens. ‘Ja, het was helemaal goed. Voor
de terrasjes was het helaas te koud, maar
om te lopen was het prima.’ Op de markt
was veel publiek, een dweilorkest zorgde –
ook onderweg – voor een sfeervolle noot.
Qua organisatie liep alles gestroomlijnd.
De vele vrijwilligers waren mooi op tijd.
Startnummers konden al op vrijdag en zaterdag worden opgehaald bij het Running
Center. De helft van de voorinschrijvers
maakte daar gebruik van. Een schot in de
roos dus. Jan: ‘Dat scheelt enorm op de
dag zelf. Zo heb je geen hectiek bij de inschrijvingen. Verder zijn nu de 5 km en 10
km gecertificeerd door de Atletiekunie en
had de EHBO niks te doen. Wat wil een
mens nog meer?’
Tekst: Jeanet Aartsen
Foto: Bert Faber;
meer foto’s op pagina 23
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LOOPGROEPEN

GeAm groep,
een buitenbeentje bij Hanzesport
Op donderdagmiddag van half vijf tot zes uur traint een bijzonder enthousiaste en gezellige groep lopers bij
Hanzesport, afwisselend op de baan en op de weg. De naam en de uitzonderlijke trainingstijd maken nieuwsgierig naar de geschiedenis van deze loopgroep. Ik sprak met trainster Brigit Rouwhorst en hardloper Bertram
Cornielje over de GeAm groep.
Om maar met de deur in huis te vallen:
GeAm staat voor Gemeente Ambtenaren.
Al 26 jaar lang wordt er jaarlijks een NK
veldloop georganiseerd door en voor
gemeenteambtenaren. Het is een groots
gebeuren: er doen 3000 tot 5000 mensen
aan mee. In 2007 was de gemeente Zutphen aan de beurt om dit te organiseren.
Gangmaker daarbij was de toenmalige
gemeentesecretaris Frits van Schagen. In
de voorbereiding daarvoor is een groep
Zutphense ambtenaren onder leiding
van Anton Kruiderink en Jan Rood bij
Hanze-sport komen trainen. Een gedeelte
daarvan is blijven hangen, tot grote tevredenheid. Tegenwoordig traint de groep
onder leiding van Brigit Rouwhorst.
Trainingstijd
Het is zeker niet zo dat je niet mee zou
mogen trainen als je geen Zutphense
ambtenaar bent. Er zijn momenteel zo’n
3 van de ongeveer 30 atleten die regelmatig meetrainen niet werkzaam bij de
gemeente Zutphen. Maar de naam dekt
nog steeds de lading: de sociale samenhang wordt deels bepaald door dat vrijwel alle lopers (ex-)collega’s zijn. Ook de
trainingstijd heeft daarmee te maken: een
Zutphense ambtenaar die in Deventer
of Apeldoorn woont, kan mooi na zijn of
haar werk meedoen aan de training. Als
de trainingstijd zou veranderen zou zo iemand waarschijnlijk niet meer terugkomen
vanuit zijn of haar woonplaats.
Het clubgevoel voor Hanzesport is bij
deze groep lopers nauwelijks aanwezig.
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De kantinedienst na de training wordt gedraaid door de trainster, rond die tijd zijn
er nauwelijks andere Hanzesporters op de
baan. Doorstroming naar andere groepen
ligt door trainingstijden en het sociale
aspect niet voor de hand.

vrijwel alle
lopers
(ex-)collega’s
Mijn vraag aan trainster Brigit Rouwhorst
naar het niveauverschil binnen deze groep
mannen en vrouwen van 25 tot ver boven
de 60 jaar ligt voor de hand. Dat betekent
dat de trainster moet inspelen op een heel
breed publiek. Ze heeft soms drie verschillende subgroepjes op de baan die een
eigen programma lopen. Het gaat haar
goed af, maar ze is wel hard op zoek naar
een assistent-trainer, die op donderdag
aan het eind van de middag beschikbaar
is.
De opbouw van de trainingen staat in het
licht van twee wedstrijden: de Zevenheuvelen-loop en de Veldloop voor Gemeenten. Ook aan de Mini-marathon van Apeldoorn en de City-Hanzeloop doen atleten
van de groep mee. Daar wordt naartoe
gewerkt; mensen kunnen in die wedstrijden meedoen aan diverse afstanden. Op
de baan worden extensieve en intensieve
intervaltrainingen gegeven. Om de week
traint de groep op de weg of in het bos

en dan gaat het om de afstand en zeker
ook om het parcours. Zo is bijvoorbeeld
het mulle zand op de Gorsselse Heide een
goede voorbereiding.
Gezelligheid
Het sociale aspect van de groep komt
goed naar voren tijdens mijn gesprek met
Bertram: hij vertelt over het gezamenlijk
aan wedstrijden meedoen, over de jaarlijkse BBQ en de gezelligheid in de kantine
na afloop van de trainingen op donderdag. Ook hebben ze ludieke onderlinge
rivaliteit met een wisselbokaal voor degene die het beste presteert tijdens de
veldloop. Er is jaarlijks een wedstrijd tussen ambtenaren van het gemeentehuis
en ambtenaren van Het Plein, waarbij ook
technische onderdelen als speerwerpen
en kogelstoten worden betrokken. Een
mooi moment was het toen ze de oudste
deelnemer aan de veldloop de eerste prijs
uitreikten voor mannen boven de 80 die
meeliepen met de veldloop. Dat hij in die
categorie de enige was mocht de pret niet
drukken.
Het effect van de training is voor Bertram
zelf zonneklaar: zijn gezondheid en fitheid
hebben er ontzettend veel baat bij. Waar
hij eerst trainde om de 6 km uit te kunnen
lopen doet hij nu met plezier 18½ km. Het
hardlopen staat vast in zijn agenda en is
gewoon een verslaving geworden.
Marguerite Tuijn

Mariët in vorm!

Marlies tijdens het
NK Indoor junioren

Paul Robers traint,
weer of geen weer

Onze kampioenen
Prestaties atleten Hanzesport
sinds 20 december 2012
1e, 2e of 3e plaats op NK, EK of WK
Datum
Naam atleet
Sport/onderdeel
Waar?
				

Wedstrijd
NK/EK/WK

Podium
plaats

Afstand/
tijd

17 februari 2013

NK indoor

2e

21.77 sec.

23/24 februari 2013 Marlies Huigen
1500 meter
Apeldoorn
NK indoor
				junioren
23/24 februari 2013 Marlies Huigen
800 meter			

2e

4.50.66 min.

1e

2.18.30 min.

30 maart 2013
Mariët Voskamp
		

1e
35.03 meter
nieuw Nederlands record

Paul Robers

200 meter sprint

Apeldoorn

Speerwerpen
Ede
vrouwen 50-55		

Trainingspakken

4 mei
Monica Kindervater Kogelslingeren
Eindhoven
NK werp3e
		
Categorie V40		
kampioen
				
schappen masters
4 mei/5 mei
Monica Kindervater Gewichtwerpen			
3e
		
Categorie V40
		
Werp 5 kamp			
2e
		
Categorie V40 V45				

35,87 meter

12,51 meter
Totaal 3163
punten

Mist u iemand in dit overzicht?
Geef het door aan de redactie van Hanzemare!

Monica in actie
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HARDLOPEN
42 kilometer en 195 meter hardlopen. Het is een heel
eind, maar veel mensen trainen hard om een marathon
te kunnen lopen. De meeste marathonlopers trainen
individueel, maar is dat echt wel zo leuk en waar haal je
de discipline vandaan? Bij Hanzesport is er sinds begin
dit jaar een marathongroep om gezamenlijk te trainen
voor zulke lange afstanden.

Marathontraining met een groep is leuker

Wilbert Menkveld en Peter Scholten

Wilbert Menkveld (trainer van de groep)
kwam twee jaar geleden met het idee om
een speciale marathongroep te starten.
‘Binnen een aantal groepen van Hanzesport zijn er regelmatig mensen die ook
wel een marathon lopen en daarom ook
voor de marathon willen trainen. Dit gebeurde tot nu toe afzonderlijk van elkaar,
maar lange duurlopen zijn leuker om met
meerdere mensen te doen. Zo kun je je
aan elkaar optrekken en kunnen ervaringen gedeeld worden. Dat is de gedachte.
Twee jaar geleden waren er vijf à zes
mensen die wel mee wilden trainen met
zo’n groepje en vorig jaar hebben we
dat idee doorgezet. Nu wisselt het aantal lopers elke week. Soms lopen we met
twee en soms met tien. Je bent met het
trainen voor een marathon erg veel tijd
kwijt en als je dat individueel moet doen is
dat minder leuk dan in een groep.’
Wennen aan afstand
De trainingen verlopen volgens een bepaald schema. De groep begint bijvoorbeeld op 21 kilometer en deze afstand
wordt elke week met 10% verhoogd. In de
laatste week wordt er minder gelopen als
voorbereiding op de wedstrijd. Wilbert:
‘We maken gebruik van periodisering. We
bouwen drie weken op in afstand en de
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vierde week nemen we 20% in afstand
terug. De week erop beginnen we weer
op de laatst gelopen afstand. Het is bedoeld om een compensatie te creëren
voor je lichaam, zodat het kan wennen aan
de afstand en de belasting.’
Peter Scholten (ook trainer van de groep)
vertelt dat er altijd wordt geprobeerd om
met twee trainers te lopen. ‘Eén loopt
achteraan en één loopt vooraan. Het is
wel de bedoeling dat degene die vooraan
loopt af en toe naar achter gaat om te
informeren of alles nog goed gaat. De
lopers in de groep hebben natuurlijk allemaal een ander niveau. We moeten er
ook rekening mee houden dat iemand
bijtijds terug naar de baan moet, omdat
hij het niet volhoudt. We zorgen er bij het
uitzetten van het parcours voor dat we na
20 kilometer weer een beetje in de buurt
van de baan zijn, zodat altijd iemand kan
stoppen.’
De groep bestaat nog niet zo lang, maar
ze gaan er zeker mee door. Peter: ‘Het
leuke is dat veel lopers uit verschillende
groepen op zondag meelopen. Er is ook
wel animo voor. Het is niet zo dat ze allemaal een marathon lopen, maar ze vinden het gewoon leuk om mee te trainen.
Volgend jaar willen we het wat breder
trekken. We gaan de training dan bijtijds

aankondigen, zodat iedereen die voor een
marathon traint genoeg tijd heeft om zich
bij ons aan te melden. We willen kijken of
we ook meer kunnen doen met bepaalde
trainingsschema’s en voedingsadviezen.’
Uitslagen
Drie mensen uit de groep liepen in het
voorjaar de marathon van Rotterdam. Zo
ook Jim Townhill. Jim loopt al jaren de
marathon en de triatlon. De marathon is
zijn voorbereiding op de triatlon. Zijn doel
was om de marathon in 3:30 te lopen.
‘Het ging niet zo snel als ik wilde. Aan de
ene kant ben ik een beetje teleurgesteld,
maar aan de andere kant ben ik vlak voor
de marathon ziek geweest en heb daardoor veel training gemist. De tijd van 4:01
is dus wel oké. De omstandigheden waren
goed. De sfeer was goed en de organisatie ook. Het was wel een beetje warm.
Maarten van Leeningen en Robert Landman liepen de marathon ook. Hun tijden
waren respectievelijk 3:16 en 4:18.
Loop je regelmatig lange afstanden en
heb je interesse? Loop dan een keertje
mee op zondagochtend om 9 uur.
Tekst: Monique Robers
Foto: Erik Jonker

ERELID
Ons ‘verse’ erelid Aad Steylen heeft zijn sporen binnen de atletiek
wel verdiend. Hij specialiseerde zich op de lange afstand en heeft vele
successen op zijn naam staan. Hieronder zetten we zijn loopbaan op
een rijtje en leest u over Aads plannen voor jeugdige marathonlopers.

Langeafstandsloper
Aad Steylen
Een rijke staat van dienst én plannen voor de toekomst
Aad Steylen (Schiebroek, ‘35) deed vanaf
zijn zestiende aan atletiek. Hij blonk als
tienkamper uit in de technische nummers.
met name speerwerpen en polsstokhoogspringen. Hierna legde hij zich toe op de
middenafstand en behaalde hiermee in
1961 zijn eerste succes door Nederlands
kampioen te worden op de 800 m.
Nationaal record marathon
Door zijn duurtrainingen kwam hij in
contact met het langeafstandslopen. Dit
beviel hem zo goed, dat hij besloot een
marathon te lopen. Door zijn snelle start
werd zijn debuut zwaar en finishte hij in
een voor hem teleurstellende 2 uur en 45
minuten. Hij specialiseerde zich en won
vervolgens vijfmaal het Nederlands kampioenschap marathon. Hij was ook de eerste Nederlander die de marathon binnen
de 2 uur en 20 minuten wist af te ronden.
Op 12 mei 1968 won Steylen de NordFriesland marathon in Husum in 2:19.07,
een verbetering van zijn eigen nationale
record uit 1967. In datzelfde jaar nam hij
deel aan marathon op de Olympische
Spelen van Mexico-stad. Hierbij eindigde
hij op de 27e plaats in 2:37.42 en als 11e
Europeaan.
In de jaren zeventig van de 20e eeuw was
hij bondscoach van de KNAU en begeleidde de marathonselectie. Op 68-jarige
leeftijd liep Aad Steylen nog de marathon
van Berlijn (2003) in een snelle 3:15.00.

Hierover zei hij ‘Ik lijk wel op Heintje
Davids, elke keer neem ik afscheid van de
marathon maar ik kan het toch niet laten.’
Steylen is ook nu nog een actieve loper.
Hij heeft dit jaar nog de 18,5 km gelopen
tijdens de Midwintermarathon in Apeldoorn. Daarnaast is hij ook oprichter van
en al meer dan 40 jaar trainer bij de oudste trimgroep van Nederland: loopgroep
Aad Steylen.
Sinds de oprichting van Hanzesport is Aad
gerenommeerd lid. Tijdens de algemene
ledenvergadering van 15 maart is hij gehuldigd tot ‘Erelid van Hanzesport’. Aad
was blij verrast met deze huldiging en
heeft dan ook met genoegen de bloemen
en een speldje in ontvangst genomen.
Alex Wiegmink Memorial Loop
Velen kennen Aad Steylen van zijn zoektocht naar de dader van de moord op
Alex Wiegmink. Jaarlijks organiseerde
hij de ‘Alex Wiegmink Memorial Loop’.
Afgelopen januari is de tiende en laatste
editie van deze loop geweest. Er is door
hardloopvrienden en de deelnemers aan
de memorial loop een geldbedrag ingezameld, wat toegevoegd zou worden
aan het bedrag voor tipgeld. Na 10 jaar
is de misdaad echter nog niet opgelost en
nu wil Steylen het bedrag van ruim €4000,beschikbaar stellen aan een sportief doel,
namelijk aan de ondersteuning van toekomstige jeugdige marathonlopers van

AV Hanzesport. Steylen heeft dit bekend
gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering. Zijn initiatief werd met een warm
applaus begroet. Steylen: ‘Ik heb altijd
gezegd, als het niet opgelost wordt, gaat
het geld naar jonge marathonlopers, want
Alex was een goede marathonloper.’
Jeugdige lopers opleiden naar de top
Omdat Steylen van mening is dat de prestaties van Nederlandse lopers op de
marathon achterblijven, wil hij het geld
besteden aan een project om jonge talenten voor de marathon te scouten, voor
te bereiden en te begeleiden. Steylen:
‘Ik wil mijn eigen ervaringen overbrengen aan jonge mensen.’ Steylen heeft
ambitieuze plannen en zal zich als adviseur gaan inzetten voor deze nieuw op te
starten groep. Hij is daarover in gesprek
gegaan met de trainers van Hanzesport.
De trainingen (zaterdags 14.00 uur) zijn 8
juni gestart. Instroom tussendoor is mogelijk. Enthousiaste lopers vanaf 14 jaar
die bereid zijn een serieus trainingsprogramma te volgen en over enkele jaren bij
de beste lange afstandslopers van Nederland willen horen, kunnen zich aanmelden.
Voor meer informatie: a.kruiderink@chello.nl
of imbosch2008@live.nl.
Tekst: Paula Freriks
Foto: Rob van Campen
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LOPERSLEED
Tegenwoordig horen we het begrip ‘core stability training’ vaak
voorbijkomen als het gaat om blessurepreventie, prestatieverbetering en terugkomen na een blessure.
Wat is core stability training? Hieronder lees je er meer over.

Er zijn veel definities te vinden, maar als je
de term letterlijk naar het Nederlands vertaalt, kun je zeggen: ‘het oefenen van de
stabiliteit van de kern van je lichaam’. Met
de kern van je lichaam wordt bedoeld: de
basis van waaruit bewegingen plaatsvinden. Als je hardloopt bijvoorbeeld, moeten het bekken en de lage rug in staat
zijn als basis te functioneren, ten opzichte
waarvan het bovenbeen beweegt. Als je
een bal gooit, moet de romp een stabiele
basis zijn voor de werpbeweging.
De ‘core’, de kern van je lichaam, is de
romp (rug-, buik- en bekkengebied). Hiervoor is stabiliteit nodig. Stabiliteit wordt
geleverd door banden, botten en gewrichtskapsels (passieve stabiliteit), door
spieren (actieve stabiliteit), maar ook door
het juist aansturen van de spieren (coördinatie), een taak van het zenuwstelsel.
Met het oefenen van de stabiliteit van de
kern van je lichaam wordt dus bedoeld
het aansturen van de actieve stabiliteit
van de wervelkolom, het aansturen van de
spieren rondom de wervelkolom.

Core stability:
hype of
toch niet?

Spieren en stabiliteit
Wat betreft de spieren kunnen we onderscheid maken tussen spieren die er voor
zorgen dat er kracht geleverd wordt om
een bepaald lichaamsdeel te laten bewegen en spieren die ervoor zorgen dat de
positie van een bepaald gewricht wordt
vastgehouden en dat bewegingen goed
gecontroleerd verlopen. De spieren van
de laatstgenoemde groep worden stabiliserende spieren genoemd.
Voor een goede stabiliteit is het belangrijk
dat met name de lokale stabiliserende
spieren goed werk leveren. Deze spieren
zijn continu actief in alle gewrichtsposities
en in alle bewegingen. Dit zijn over het algemeen de wat dieper liggende spieren
(zie afbeelding 1). Een goed evenwicht
tussen de spieren die kracht leveren en de
spieren die de stabiliteit verzorgen is erg
belangrijk: dit is het idee achter core stability training.

Een goed evenwicht
tussen de spieren
die kracht leveren en
de spieren die
de stabiliteit verzorgen

Lokale stabilisatoren (de rode gebieden
zijn spieren).
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Core stability training is het trainen van
bewegingscontrole, evenwicht en fijne
coördinatie en is geen krachttraining. Het
is belangrijk dat core stability training wel
specifiek is, dat wil zeggen de oefeningen
moeten wel te maken hebben met het
hardlopen. Core stability oefeningen voor

een zwemmer maken die persoon niet per
definitie tot een betere hardloper.
Kritiek is er ook
Kritiek is er ook. Diverse studies met rugpatiënten gaven aanleiding tot twijfelen
aan de theorie rondom core stability en
het nut van het trainen daarvan. Tests om
de core stability te beoordelen blijken
daarnaast niet erg betrouwbaar. Er is nog
steeds geen overtuigend wetenschappelijk
bewijs voor het effect van een goede core
stability op blessurepreventie en prestatieverbetering bij sporters, hoewel daar
wel van uit wordt gegaan.
Er is onderzoek gedaan naar het effect
van core stability training bij een kleine
groep (14) marathonlopers. Daaruit concludeerde men, dat na 6 weken core
stability training – naast de looptraining
– de looptijden op een afstand van 5 km
beter waren ten opzichte van een zelfde
aantal vergelijkbare marathonlopers die
deze training niet kregen aangeboden.
Dit kwam niet omdat de hardloopbeweging was verbeterd, maar omdat de lopers
zich goed bewust waren van hun lichaamshouding tijdens het hardlopen. Dezelfde
studie geeft aan dat mogelijk na een jaar
core stability trainen – naast de hardlooptraining – ook een verbetering van de
hardloopbeweging / loopeconomie optreedt.
Ondanks de kritieken lijkt het er momenteel op dat core stability training meer is
dan alleen maar een hype en dat het voor
lopers een waardevol onderdeel is van de
training. Wil je er meer over weten, of wil
je weten welke oefeningen je thuis kunt
doen? Vraag je trainer.
Inge Sipkens

ROPARUN

Achterhoekrunners
en de Roparun
Mij is gevraagd of ik een stukje wil schrijven over de Roparun, die tijdens
het afgelopen pinksterweekend op 18, 19 en 20 mei heeft plaatsgevonden.
‘Tuurlijk wil ik dat!’ zei ik stoer. Ondertussen denkend dat ik de Roparun dan
wel zal volbrengen. Nou, ik zal het antwoord daarop maar gelijk geven, dat
is gelukt!

Ik zal me zelf eerst even voorstellen. Ik
ben Luus Stoop en ik train sinds 3 jaar
mee bij de GeAm club (zie ook pag. 16,
red.). Via Hanzesport kwam ook, via Albèr
Giezen, de uitnodiging om deel te nemen
aan de Roparun.
Ervaringen vorig jaar
Het is de 2e keer dat ik heb deelgenomen
aan de Roparun met stichting de Achterhoekrunners. Vorig jaar werd ik slechts 3
weken voor die tijd gevraagd als fietser
en reserveloper. Ik wist nauwelijks wat de
Roparun was. De groep ontving me met
open armen, wellicht een kenmerk van
de Roparunners of juist van de Achterhoekrunners. Heel snel leerde ik om veel
te lachen, om lang op de fiets te zitten,
weinig te slapen, de lopers te stimuleren
en de weg te wijzen. Ondertussen genietend van de zon en me vooral te verbazen:
wat een toeschouwers! Vooral in België en
Zeeland, zelfs midden in de nacht. Geweldig!
Veel aan vooraf
De Roparun van 2013 heb ik vanaf het begin meegemaakt. Er gaat heel wat aan de
run vooraf. Veel vergaderingen van de diverse commissies. Ook dit jaar zou ik weer

fietser zijn en reserveloper. Dat betekent
zorgen dat je beide sporten onderhoudt.
Eigenlijk ging ik er wel van uit dat het
fietsen zou worden, tot ongeveer 6 weken
voor de run. Er viel een loper af, en Albèr
vroeg of ik wilde lopen. Ik vond het een
hele uitdaging, die ik na wat wikken en
wegen toch heb opgepakt.
Dan, de dag van vertrek. Met het sponsorshirt aan stappen we met zijn allen in de
busjes en de grote oranje supportersbus
met daarop de tekst: We bunt er weer!
Het is een bont gezelschap, zo’n team.
Een diversiteit van mensen, met allen
een eigen verhaal om mee te gaan. Niet
te geloven hoe het lukt om samen zo’n
saamhorigheid uit te stralen. We doen het
echt met zijn allen, dat is wat de Roparun
zo uniek maakt.
Lijf, spieren en teamgenoten
Hamburg, zaterdag 18 mei. Om 7.00 uur
op. Vandaag is de start. Het weer kan
beter, het is koud. Op het festivalterrein is
de sfeer wat timide. Gisteren hebben we
gehoord dat er een vrijwilliger, een motorrijder, is omgekomen. Er is een tent ingericht met een condoleanceboek. Er wordt
herdacht en tevens wordt het lied ‘The
show must go on’ ten gehore gebracht.
Dat doen we dan maar.
Voor ons team klinkt om 13.30 uur het
startschot: slechts 566 km te gaan naar

Rotterdam. Als loper ben je bezig met
je lijf en je spieren, maar vooral ook met
je teamgenoten. Daar hangt veel van af.
Gelukkig had ik een leuk team. We hebben heel wat afgelachen, meegevoeld
en meegerekend. Hoeveel moeten we
nog? Het antwoord: ‘Een kleine dertig’, is
alleszeggend, zeker als dit een aantal kilometers verder opnieuw het antwoord is.
De Roparun is lopen, fietsen, eten, zweten
in de bus, plassen op onmogelijke plekken, gewoon gaan, niet denken, genieten
en vooral doen! Roparun = een fantastische ervaring, voor het doel en voor
elkaar!
Tekst: Luus Stoop
Foto’s: Ramon Bot
Roparun
De Roparun (Rotterdam Parijs run) is
een non-stop estafetteloop die sinds
1992 wordt gehouden tussen Rotterdam en Parijs. In het pinksterweekeinde moeten de deelnemers een afstand
van ongeveer 520 kilometer afleggen.
Sinds 2004 start de run in Parijs en is de
finish op de Coolsingel in Rotterdam.
Vanwege de grote belangstelling is er
sinds 2012 een tweede run georganiseerd vanuit Hamburg. Al vanaf het
eerste jaar is het ophalen van geld voor
kankerpatiënten het hoofddoel van
deze sportieve prestatie.
Hanzemare
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KORT
NIEUWS

Juryleden NK geven gehandicapten leuke dag
Tijdens het NK Senioren in februari (Apeldoorn) hielpen Louis
Kok en Eddy Groen mee bij de kaartjescontrole. Een groep van
tien gehandicapten met begeleiding zou die dag naar de (indoor)
kermis in de Americahal gaan, maar de groep was veel te vroeg.
De kermis zou pas om twee uur die middag opengaan, maar ze
stonden er al om twaalf uur. Louis en Eddy zijn naar de organisatie van het NK gegaan om te vragen of deze groep die tijd bij het
NK mochten overbruggen. De groep mocht gratis naar binnen en
hebben twee uur lang van bijzondere atletiekmomenten kunnen
genieten. Als dank kregen de twee juryleden deze foto.

Zet alvast in je agenda!
De clubdag is dit jaar op zaterdag 5 oktober. Voor de
pupillen en CD junioren wordt een compacte meerkamp
opgezet. De masters en senioren krijgen 2 à 3 technische
nummers aangeboden. Voor de lopers (van alle leeftijden)
komen een aantal afstanden op het programma te staan.
En natuurlijk zijn er estafettes. Ideeën en hulp zijn welkom!
Mail met anneke.vanjaarsveld@upcmail.nl.
Op 3 november 2013 komt er weer een Grote Veldloop op
de afstanden 7,5 en 10 km. Het team wegwedstrijden beraadt zich of er weer een Nordic Walkers-wandeling wordt
uitgezet. Misschien komt er weer een jeugdloop. Houd de
berichten omtrent deze loop t.z.t. goed in de gaten.

Er is een mogelijkheid voor een gezinslidmaatschap. Als een 4de
persoon uit 1 gezin lid wordt, dan geldt een korting van 100% op
het reguliere tarief voor dat 4de lid. Dit geldt dan ook voor een
5e of 6e lid (uit 1 gezin). Voorwaarde is dat alle gezinsleden op
hetzelfde adres staan ingeschreven.
Ook is er een studentenlidmaatschap. Hierbij krijg je 50% korting
op het reguliere tarief. Je komt voor dit lidmaatschap in aanmerking als je minimaal 30 km buiten Zutphen woont, waardoor er
dus redelijkerwijs aangenomen kan worden dat dagelijks trainen
geen mogelijkheid is. Een geldige studentenpas moet getoond
kunnen worden.
Dan kennen we ook nog het combinatie lidmaatschap. Dit houdt
in dat je maar een deel van het jaar, bijvoorbeeld alleen de winter of alleen de zomer, traint. Degene die hiervoor in aanmerking komen moeten wel een geldig lidmaatschap van een andere
vereniging kunnen overleggen, bijvoorbeeld van een roei- of
schaatsvereniging.
Naast deze mogelijkheden kan je ook Vriend van AV Hanzesport
worden. Als ‘Vriend’ steun je de vereniging financieel, je ontvangt
alle nieuwsbrieven, de Hanzemare en je wordt uitgenodigd voor
o.a. de nieuwjaarsbijeenkomst. Je neemt als vriend niet (meer)
deel aan één van de sportactiviteiten van de vereniging, maar je
bent wel degelijk een sportief en gewaardeerd lid. Je blijft op de
hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging en je draagt
met je jaarlijkse bijdrage een steentje bij aan een gezonde en
gezellige vereniging. Voor alle lidmaatschappen (m.u.v. Vrienden
van Hanzesport) geldt de aanvullende regel dat de afdracht aan
de Atletiekunie wél volledig betaald moet worden en dat het
bestuur beslist of je in aanmerking komt voor één van de bijzondere lidmaatschappen.
Monique Meijer (bestuur, PR & Communicatie)

Richard gaat, Mark komt
Richard van Gelder is per 1 mei 2013 gestopt als coördinator
baanatletiek. Mark Mol heeft het stokje van hem overgenomen.
Richard heeft zijn werk als coördinator ruim 6 jaar gedaan. Hij
heeft hard gewerkt én veel bereikt. Richard gaat wel door als
trainer van de junioren C. Vanaf deze plek: Richard bedankt voor
je enthousiasme en inzet!

De jaarlijkse Speculaaspoppenloop vindt op zaterdag 30
november plaats.

Bijzondere lidmaatschappen
We zijn allemaal lid van Hanzesport en betalen allemaal onze
contributie. Maar weten jullie ook dat er een aantal bijzondere
lidmaatschappen zijn? Waarschijnlijk niet. Graag zetten we alle
mogelijkheden nog eens op een rijtje:
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Dorothé Hammecher, Hanny Hulleman, Arjan Busser, Erik Bruntink, Marco
Greven, Wim Beeftink, Anne Wijffels,
Wouter Groote, Stef Michielsen en Erwin
Horselenberg hebben de cursus voor
algemeen jury afgesloten met een diploma. Zij mochten examen doen na vier
avonden ‘theorie’ in het clubhuis, allerlei
praktijk-situaties op de baan en een aantal uren zelfstudie. Marco Duineveld gaat
het examen op een later moment doen,
maar heeft al wel alle cursusavonden bijgewoond. Volgend jaar komen zij het jurycorps versterken. Het WOC (Wedstrijd
Organisatie Commissie) kan dus met een
geruster hart beginnen aan de wedstrijden van volgend jaar.

Han en Anneke wedstrijdleiders
In het afgelopen najaar zijn Han van Dijk
en Anneke van Jaarsveld gestart met de
(stoom)cursus ‘Wedstrijdleider’. Na drie
bijeenkomsten was het examen op zaterdag 15 december 2012 op locatie van

PEC 1910 in Zwolle. Voor beide Hanzesporters was het een periode van hard
aanpoten, heel veel uurtjes huiswerk en
een bijzonder stressvol examen. Maar ze
hebben het gehaald!
Gefeliciteerd Anneke en Han!

Nieuwe looptrainer en assistentlooptrainer
Op zaterdag 13 april is Marianne Verrijt
geslaagd voor looptrainer loopgroepen
niveau 3. Als onderdeel van de opleiding heeft ze in het Fanny Blankerskoen
stadion in Hengelo (Ov.) aan 12 atleten
van Hanzesport een training gegeven.
Ze gaf een leuke gevarieerde training,
aansluitend kreeg Marianne haar diploma
uitgereikt. Marianne geeft momenteel
binnen Hanze-sport training aan de startto-runners en dat zal ze blijven doen.
Tevens heeft Heleen Schuld eind maart
haar opleiding voor assistent-looptrainer
afgerond. Heleen gaf samen met Anton
Kruiderink training op de vrijdagavond
aan de run-to-the-start lopers, die in
voorbereiding waren op de Zutphen City-

Hanzeloop. Beide dames, namens Hanzesport, van harte gefeliciteerd!

NK werpkampioenschappen
masters
Tijdens het zonovergoten weekeinde
waarin de doden werden herdacht en
de bevrijding werd gevierd heeft Monica
Kindervater in Eindhoven op zaterdag
het brons gewonnen op de nummers kogelslingeren (35,87 m) en het gewichtwerpen (12,51 m) in de categorie V40.
Op zondag deed ze er nog een schepje
bovenop en won zij het zilver op de werp
5 kamp met een puntenaantal van 3163.
Door de nieuwe regels van de AU werd de
categorie V45 met de groep V40 samengevoegd en moest Monica Kindervater
strijden tegen de wereldkampioen Gonny
Mik (V45) uit Groningen, wat vooraf al een
onbegonnen zaak bleek te zijn. Dus geen
prolongatie van het GOUD dat zij vorig
jaar wist te behalen, maar wel een eervolle
tweede plek.

Impressie van de City-Hanzeloop

Foto’s Bert Faber

Nieuwe juryleden: Gefeliciteerd!

Hanzemare

23

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

aqua

7231 nr Warnsveld
06-54 21 61 87
www.antonieberger.nl

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

Leden in het zonnetje

hebben de snelste tijd,
schoonmaakbedrijf
antonie
berger
winnaars,
Op de algemene
ledenvergadering op 15 maart
jl. zette het bestuur de volgende personen in het zonnetje.
genieters

f

winnaars,

hebben de snelste tijd,

de meeste
hebben
snelste
tijd,
Aad Steylen werd benoemd tot erelid van de vereniging.
Aad de
is al
vanaf
het eerste uur betrokken bij en

rondom Hanzesport (zie ook pag. 19).

genieters

genieters

de meeste

de meeste

Tot lid van verdienste werden benoemd Anneke van Jaarsveld en Han van Dijk. Anneke coördineert al jaren

list in schoonmaakonderhoud
op een enthousiaste en degelijke manier de diverse baanwedstrijden (WOC). Han van Dijk is de grote en
it uw clubhuis op de atletiekbaan

de servicegerichte
in schoonmaakonderhoud
onvermoeibare
‘aanvoerder’specialist
en pleitbezorger
van de Masters
en zelf ook nog actief sporter.
Electrische
fiets of racefiets?
pecialist in schoonmaakonderhoud
zorgt voor een heldere blik vanuit uw clubhuis
op de
U kunt terecht
bijatletiekbaan
Geert Baas Fietsen
vanuit uw clubhuis
op
de
atletiekbaan
en de nieuwe leden van verdienste ontvingen een speldje en een bos bloemen, maar vooral

kgoten schoonmaken - totaal onderhoud

Het nieuwe erelid

veelfiets
waardering.
Electrische
of racefiets?
U kunt terecht bij Geert Baas Fietsen

Electrische fiets of racefiets?
U kunt
terecht
bij Geertvan
Baas
Fietsen
De meest
veelzijdige
fietsenwinkel
Warnsveld
en omgeving

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

www.baas-fietsen.nl
vloeronderhoud - glasbewasssing - dakgoten schoonmaken
- totaal onderhoud
- dakgoten schoonmaken - totaal onderhoud
De meest veelzijdige fietsenwinkel van Warnsveld en omgeving

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

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

www.baas-fietsen.nl

Midgetgolf
speeltuin
barbecue

Pannenkoekenrestaurant
De Zevensprong is vanaf
heden geopend!

partijKijk voor het
tjes
workshops
workshops
en
workshops
enfotoreizen
fotoreizen altijd en fotoreizen
laatste nieuws
op
gezellig
onze website:
www.robvancampenfotografie.nl
www.robvancampenfotografie.nl
Dortherdijk 6 - Joppe
www.hanzesport.nl
kinderwww.robvancampenfotografie.nl

p

nl

feestjes

2

Hanzemare

Hanzemare 24

Telefoon: 0575 - 494 202

