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Geschiedenis A.V. Hanzesport 

1969 t/m 1973 

Alle begin is moeilijk.. 
Tekst: Jan Rood 

voorspel 

In Zutphen werd vanaf 1916 atletiek bedreven 

bij de atletiekafdeling van de z.v.v. Be Quick. 

Omstreeks 1966 is deze afdeling opgeheven.  

Niet lang daarna vond er een herstart plaats in 

Almen . Als voetballers bij de s.v. Almen 

namen Jaap Faber en Jan  Rood, samen met 

Co Schut, in dat jaar het initiatief om bij deze 

vereniging  een atletiekafdeling op te richten.  

Co Schut was daarvoor ook lid van de atletiek-

afdeling van Be Quick, Jaap Faber voetbalde 

daar in die tijd. Later werd aansluiting gezocht 

bij atletiekvereniging ASV-Eibergen. 

Met een brief aan de leden werd eind 1968 

aangekondigd, dat de fusie met ASV-Eibergen 

wordt beëindigd en dat er een nieuwe 

vereniging onder de naam  A.V. Hanzesport op 

1 januari 1969 van start gaat.  

1969 

Het is dus min of meer een “vliegende start”. 

Op 27 februari 1969 wordt de vereniging door 

de KNAU erkend. De “vliegende start” staat 

terecht tussen aanhalingstekens, want er 

zitten veel haken en ogen aan het begin van 

onze vereniging. 

Zo zijn er veel kaderproblemen en beschikken 

we niet over een atletiekaccommodatie. Wel 

is er van de gemeente Zutphen de toezegging 

gekregen, dat we gebruik mogen maken van 

het voormalige Jaarbeursterrein aan de 

Deventerweg. Dit grasveld is echter op geen 

enkele wijze geschikt gemaakt voor de 

beoefening van onze sport. Enkele houten 

opstallen fungeren als kleedruimte ( zonder 

water en verwarming, maar met inwoning van 

muizen en ratten) en een clublokaal (afmeting 

3x3 m). 

Het eerste bestuur staat onder voorzitter-

schap van dhr. Houx en reeds in de eerste 

maand verschijnt een clubblad. 

 

Voormalig Jaarbeursterrein Deventerweg 

Dit wordt een lange traditie en is daarmee een 

belangrijke bron van feiten uit de 

clubgeschiedenis.  Met 21 heren, 5 dames,             

5 jongens en 1 meisje is de vereniging 32 

leden groot. Ans Steylen neemt de leiding bij 

de trainingen ter hand. 

Ondanks de zorgen over de toestand van het 

trainingsveld, zijn er toch ook een paar 

lichtpuntjes te noemen. Zo stelt de gemeente  

F  4.500,00 beschikbaar voor de aanleg van 

een verspringbak en een kogelstoot-ring. 

De pers besteedt ruim aandacht aan de 

oprichting van onze vereniging en mede 

daardoor stijgt het ledental, zodat op 1 sep-

tember dit aantal is verdubbeld.  

De contributie bedraagt  F 3,00 per maand 

Uit het clubblad van juni 1969. 

Trainingsbezoek is nog matig. In één week 

worden er op 4 trainingen in totaal 26 atleten 

geteld, bij mooi weer en incl. de trainers. 

 

Uit het clubblad van september 1969. 

Wie heeft er een oude kachel. 

De winter is ingevallen en in ons clubhuis op 

het jaarbeursterrein is geen verwarming. Dus 

is het steenkoud als we voor en na de training 

ons daar omkleden. Wie heeft er een oud 

petroleumkacheltje op zolder staan. We 

komen hem graag ophalen. 
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1970 

In 1970 neemt Henk Haket het voorzitterschap 

over en daarmee wordt een belangrijke en 

stabiele bestuursperiode ingeluid. Onder zijn 

leiding worden een aantal activiteiten 

ontplooid, die tot een lange traditie zouden 

uitgroeien. 

Te noemen zijn: 

  Jaarlijkse strandloop in IJmuiden 

 Oud-papier actie 

 Trainingsweekenden 

 Hanzeloop 

 
Henk Haket 

In het decembernummer van het clubblad 

kijkt de voorzitter terug. 

Het is verheugend te kunnen constateren, dat 

de vereniging met 35 nieuwe leden zo 

geweldig is gegroeid.  Het probleem, waar we 

vorig jaar mee zijn gestart, is er nog steeds, 

n.l. de accommodatie van ons veld. 

Moge het de gemeente gegeven zijn , dat zij in 

1971 zullen beseffen, wat de atletiek bijdraagt 

tot de gezondheid van onze jeugd en het 

verbeteren van de lichaamsconditie, welke zo 

belangrijk is voor onze volksgezondheid. De 

overheid zal moeten beseffen, dat het hier niet 

alleen gaat over een vereniging, die zo maar 

wat hard loopt, maar dat zij hierbij de 

helpende hand zal moeten bieden aan jeugd, 

die opgevangen moet worden met een goede 

accommodatie en moet zorgen, dat atleten 

zonder struikelen en voeten verstuiken, 

kunnen werken aan hun conditie om tot betere 

prestaties te kunnen komen. 

1971 

In de sportnota 1971 van de Gemeente 

Zutphen worden de wensen van A.V. 

Hanzesport onderkend.  

In de loop van 1971 lijkt het kaderprobleem 

onder controle. Een bestuur van 9 mensen 

leidt de vereniging. Ook is er een technische 

commissie ingesteld voor de atletiek-

technische zaken. Alle overige taken worden 

door het bestuur uitgevoerd. 

Het enthousiasme is groot en men ziet zelfs 

mogelijkheden voor het oprichten van een 

handbal-afdeling in maart 1971. De afdeling, 

die op haar hoogtepunt 13 leden telt, sterft in 

augustus een stille dood. Er is geen enkele 

wedstrijd gespeeld. 

 

Tijdens de eerste van twee trainingsweekend-

en wordt de Krentenmikloop georganiseerd bij 

Erve Harkink in Lochem. De deelnemers 

worden aan de finish onthaald op koffie en 

een krentenmik. 

 

Eén van de vaste schrijvers in het clubblad   

Jan Z. Wammert (pseudoniem van Co Schut) 

ziet in het januarinummer 1971 een zonnige 

toekomst voor de vereniging. 

 

 
Co Schut 
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(-) We draaien leuk, regelmatig komen er 

nieuwe leden bij, het ledental van 100 is 

binnen bereik. Maar we missen kogelstoters, 

speerwerpers, discuswerpers en ver- en 

hoogspringers. We zullen een goede PR 

moeten voeren om Hanzesport in de 

belangstelling te krijgen. Daar loop ik dan over 

te filosoferen en zie ik voor me een sintelbaan 

en ook een fraai clubhuis. Jan ziet dan 

allemaal snelle meisjes en jongens, die trainen 

onder gespecialiseerde trainers. (-) 

 

In november 1971 wordt inderdaad het 100e 

lid ingeschreven, maar het jaar wordt 

afgesloten met een ledental van 91. 

 

1972 

De ledenvergadering van 1972 beslist over 

een begroting van F 7.200,00. Het bestuur 

wordt van een aantal taken ontlast door het 

instellen van een jeugdcommissie. Ook wordt 

er een ballotagecommissie ingesteld, die 

slechts één jaar zal bestaan. 

Studenten van de Hogere Bosbouw- en 

Cultuurtechnische School te Arnhem doen een 

stage-project, waarin een plan wordt 

ontwikkeld voor de vestiging van een  

sportaccommodatie met multi-functioneel 

kleedgebouw op de plaats van ons 

trainingsveld. Het plan omvat de aanleg van 

een atletiekbaan en drie voetbalvelden. Als 

vereniging worden we niet bij de 

totstandkoming betrokken, maar bij de 

presentatie in de Sportraad wordt onze 

mening door de gemeente op prijs gesteld. 

Het is een fantastisch plan voor onze 

vereniging, maar realisatie lijkt nauwelijks 

reëel. Spoedig verdwijnt het plan uit ons 

gezichtsveld in de gemeentelijke archieven. 

Voor Hanzesport blijft het spookbeeld van een 

slechte accommodatie bestaan. 

 

1973 

Het jaar 1973 start met 109 leden en een 

nieuwjaarsreceptie in het Koffiehuis van 

Herman Govaers. Herman is onze eerste 

getalenteerde kogelstoter en tevens nieuw 

bestuurslid. 

Met het opkomen van de Trim-beweging, 

wordt er ook bij ons een trimgroep gestart. 

Onder leiding van Jan Rood start een 

gemengde groep in het  Veldese bos in 

Warnsveld . Bij de oprichting speelde in het 

achterhoofd mee, dat hieruit later mogelijk 

kader kan worden geworven. Een idee, dat 

zeker is uitkomen. 

In de ledenvergadering wordt aangedrongen 

op het aanleggen van verlichting in de 

kleedkamers en het verbeteren van de 

aanloop verspringen.  

 
Kleedkamer heren 

 

Het “materiaalhok” is schaars gevuld met een 

aantal materialen verkregen uit de oude 

boedel van de atletiek-afdeling van Be Quick. 

De materiaal-lijst is nog zeer beperkt. 

De penningmeester heeft inmiddels gespaard 

voor de aanschaf van een hoogspring-instal-

latie. 

Zeer onaangenaam verrast is de vereniging 

door  het zonder voorafgaande mededeling 

afbreken door de gemeente van ons 



4 
 

materiaalhok en kleedkamers. Ook is er een 

discussie met de gemeente over verhoging 

van de huur van  F 50,00 naar F 400,00 per 

jaar. 

Er worden acties gestart om een eigen semi-

permanent  gebouw te kopen als onderkomen 

voor clubhuis. 

Zo worden er speculaaspoppen verkocht, een  

verloting gehouden en een kalenderactie 

opgetuigd. 

De 3e Hanzeloop heeft voor de eerste keer een 

halve marathon op het programma. Een voor 

Nederland nog weinig voorkomende afstand 

op de wedstrijdkalender. Hierdoor komt 

regelmatig de top van de Nederlandse lange-

afstandlopers naar Warnsveld met winnaars 

als Johan Kijne, Roelof Veld en Cor Vriend. 

Het trainerscorps wordt uitgebreid. Naast Ans 

Steylen zijn nu Ennie Lammers-Nijhuis , Wim 

Demers en Jan Strijker beschikbaar. Ook wordt 

er in de winterperiode in een gymzaal 

getraind. 

Voor het eerst vinden er clubkampioenschap-

pen plaats.  Ennie Lammers-Nijhuis en Bert 

Sieben zijn onze eerste kampioenen. 

 

Sportieve prestaties: 

Door de reeds genoemde “vliegende” start 

wordt er vanaf het eerste begin deel genomen 

aan wedstrijden, zowel op de baan als op de 

weg. Een greep uit de prestaties: 

Ennie Lammers  

100 m:  12,8 sec. Enschede aug. 1972 

Herman Govaers  

Kogel : 11.33 m Groningen juni 1972 

Bert Sieben 

1500 m : 4.21.5 min Groningen juni 1972 

Speer : 39,02 m Groningen juni 1972 

Wim Pasman 

3000 m : 9.22.5 min Leeuwarden aug. 1971 

 

Op de lange afstanden op de weg zijn Aad 

Steylen en Wim Hofstee het meest succesvol. 

 

 

Meerdere atleten en atletes namen deel aan 

veldlopen en wegwedstrijden. 

Opvallend is de ruime aandacht, die de pers 

aan de prestaties van de Hanzesporters 

besteedt. 
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Oprichtingsbrief A.V. hanzesport 

 
Inschrijving door KNAU 

 
 

 

 

 

Aandacht pers bij start A.V. hanzesport 

 
Hanzeloop 1970 
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Deel uit Sportnota gem. Zutphen 1971 

 
Oprichting zaalhandbal-afdeling

 

Plan sportcomplex Noordveen 

 
 

 

Spookbeeld blijft 
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Trimgroep van start mei 1973 

 
 

 

 

 

 

 

Materiaal-lijst 31-12-1972 

 
Hanzeloop 1973 

 
 

Roelof Veld wint Hanzeloop 1975 

 

 


