
Geschiedenis A.V. Hanzesport 

1974 t/m 1978 

Door een diep dal, maar aanhouder wint… 
Tekst: Jan Rood 

1974 

Onder het motto  “Hanzesport viert haar overleving” wordt het eerste lustrum gevierd. Er worden 

diverse feestelijkheden georganiseerd, waaronder een (avond)lustrumloop bij feestverlichting in het 

Vogelpark (ontsierd door vernieling aan de verlichting) , feestavond in de Gouden Helm met ca 100 

leden en een jeugdmiddag. De receptie wordt slechts door een handjevol mensen bezocht. 

 
 

De aanleg van de accommodatie voor technische nummers begint vruchten af te werpen, want 

regelmatig worden clubrecords gebroken. Voor het samenstellen van competitieploegen worden 

zelfs selectiewedstrijden georganiseerd. De penningmeester beleefd gouden tijden, want de prijs van 

oud papier stijgt van 5 naar meer dan 20 cent per kilo. Nadeel is, dat er grote concurrentie komt op 

de inzamelmarkt. 

1975 

Medio 1975 besluit de gemeente om het plan voor de aanleg van een schoolsportcomplex met 

atletiekbaan, zoals beschreven in het “studenten-plan” van 1973, te gaan uitvoeren. Er zijn financiële 

mogelijkheden door subsidie in het kader van werkgelegenheidsmaatregelen. 

 

In de jaarvergadering wordt het plan met veel enthousiasme door de leden ontvangen. Het Stedelijk 

Lyceum wordt hoofdbewoner van het complex en V.V. Hercules en A.V. Hanzesport medegebruikers. 

Behalve vreugde is er ook realisme en worden plannen gesmeed om de kas te spekken voor 

toekomstige investeringen, zoals een clubhuis en materialen voor de technische nummers. Er wordt 

een sponsorloop gehouden door het centrum van Zutphen, waarbij atleten als sandwich-mannen 

door de winkelstraten rennen. Opbrengst: F 500,00. Ook worden 2000 folders in Zutphen verspreid 

om de vereniging te promoten. 

 De werkzaamheden voor de nieuwe accommodatie gaan van start en voor onze trainingen worden 

we “verbannen” naar de door Zutphania verlaten voetbalvelden aan de Zweedsestraat, een uithoek 

achter op het industrieterrein. Daar worden veel vrijwilligersuren gestoken in de aanleg van een 



verspringbak en hoogspring-accommodatie. Dit kan een terugval van leden niet verhinderen. Het 

aantal van 100 komt weer in zicht en het bezoek aan de trainingen is matig.  

1976 

In het trainerscorps wordt afscheid genomen van Ans Steylen en Wim Demers. Bert Sieben, met 

steun van Dik Oosterhagen uit Arnhem, vullen deze leemte op. Ook Ennie Lammers is actief als 

trainster. 

Het bestuur gaat onversaagd door. Een aanbevelingscommissie, bestaande uit oud-atleten  van       

Be Quick, dhrn. Boekaar, Schillemans en v.d. Berge zamelt onder de Zutphense bedrijven    F 6000,- 

in. 

 

 
De aanbevelingscommissie en vrz Haket 

In de ledenvergadering van 1976 wordt al heftig gediscussieerd over de vraag: “Wel of niet alcohol in 

het clubhuis”. Besluit: geen alcohol. 

Op 17 mei 1976 wordt A.V. Hanzesport bij Koninklijk besluit erkend en worden de statuten goedge-

keurd. 

Op sportief gebied wordt aangesloten bij de actie “Sport Real”, een landelijke actie om Nederland 

aan het trimmen te krijgen. In Zutphen is dit nog geen gemeengoed. Er komen welgeteld 5 mensen 

op af. 

1977 

In 1977 worden de contouren van de nieuwe accommodatie zichtbaar. Er wordt een bouwcommissie 

ingesteld. Zij moet zich buigen over de wensen en behoeften van de nieuwe baan. Het clubhuis is een 

heet hangijzer. Daar is veel geld voor nodig. Het bestuur legt de ledenvergadering voor, dat het 

uitgangspunt moet zijn, dat er geen geld geleend mag worden. De vergadering stemt hiermee in. 

In dat jaar wordt er een obligatie-lening uitgeschreven (opbrengst F 6000,-), een bazar gehouden in 

het DWK-gebouw ( F 4300,-) en een loterij ( F 3000,-). Deze resultaten geven de bouwcommissie 

vertrouwen.  

Uit het clubblad, september 1977. 

Dit hebben we nodig: 

10 tafels 



50 stoelen ( dezelfde en makkelijk schoon te houden) 

Afzuigkap 

Geyser 

Koelkast 

Vrieskast 

4-pits gasstel 

Ventilator 

50 kopjes en schoteltjes ( allemaal dezelfde) 

Glazen 

2 WC-potten (duo blocks) 

2 kleine wasbakjes 

Grote keukenkast 

                                De bouwcommissie 

 

In september is de sintelbaan zover gereed, dat er de eerste trainingen op kunnen worden 

gehouden.  

 
 

Een belangrijke gebeurtenis. Ennie Lammers schrijft over de eerste ervaringen in het clubblad. 

 

Uit het clubblad, september 1977 

 

   SINTELBAAN  SINTELBAAN  SINTELBAAN  

Het piepte niet eens, het hek, toen we het voor de eerste keer openzwaaiden (-) Eindelijk konden we 

trainen op onze nieuwe baan. De eerste 10 minuten werden gebruikt om de baan te bekijken, de 

polsstokhoogmatten te bespringen, waar ze onder licht gemor weer werden “afgejaagd” door 

ondergetekende (-). Klachten!!!!!!... ja klachten. De baan deed zo’n pijn aan de knieën bij het starten. 

OPTIMISTISCHE GELUIDEN…… “wat zullen we goed worden!!!” 

Maar goed worden door alleen de aanwezigheid van een sintelbaan????? … vergeet het maar !!!!    

                                                                                                                             Ennie 

     SINTELBAAN  SINTELBAAN  SINTELBAAN  

 

Het trainerscorps is aangevuld door het aantrekken van de oud tienkamper Jaap Messie. 

De penningmeester heeft grote  zorgen. De huur van de baan en kleedkamers is fors hoger dan 

begroot. Langdurig overleg met de gemeente levert een zeer coulante regeling op, waarbij de 

verhoging over 5 jaar wordt gespreid. 



De acties uit 1977 hebben veel geld opgeleverd, echter te weinig voor het bekostigen van een 

clubhuis. In een bijzondere ledenvergadering stelt het bestuur voor toch een lening te willen 

aangaan. In het zicht van de haven, gaan de leden hiermee van ganser harte akkoord.  

Het wordt gezamenlijk project van gemeente, V.V. Hercules en A.V. Hanzesport. De gemeente bouwt 

op haar kosten op de begane grond de kleedruimtes en de sportverenigingen geven opdracht om op 

de verdieping een kasko te bouwen voor een clubhuis. Dit moet dan in zelfwerkzaamheid worden 

afgebouwd..   

In december wordt het gebouw opgeleverd en kan de afbouw van het clubhuis beginnen.  

 

1978 

Er is een bouwteam gevormd, waarin Henk Sneijders en Gerrit Vos de grote animators zijn. Voordat 

met het clubhuis wordt begonnen heeft het team al een begin gemaakt met de aanleg van een 

terreinverlichting van oude lantaarnpalen langs de 100 m. baan. 

De trainingen worden meer gespecialiseerd en voor de getalenteerde jeugd zijn er specifieke 

trainingen op zaterdagmorgen. De lange-afstand groep krijgt gestalte en traint 2x per week, waarvan 

één keer op de Lochemse berg. 

Hans Brinkman organiseert dit jaar, samen met Evert van der Veen, de eerste Coopertest op de baan. 

Een lange traditie zal volgen tot 2010. De record-afstand wordt gelopen door Frank Wiegman met 

3955 meter. 

De nieuwe accommodatie 

 
 

 

 

Sportieve prestaties: 
Ennie Lammers  

Verspringen:  5.63 m augustus1974 Deventer 

100m:  12.5 sec. augustus 1974 Enschede 

Bert Sieben  

3000 m:  9.07 min 1974 Enschede 

Midwintermarathon 1974 - marathon 

Bert Stok  2 uur 58 min 

Bert Sieben  2 uur 50 min 

Rijk Groot Boerle 2 uur 52 min 

 

 

 



 

5 jarig jubileum 

 
 

Gemeente besluit aanleg sportcomplex 

 
 



 

Aanbevelingscommissie met vrz. Henk Haket 

 
Raadsvoorstel aanleg sportcomplex  

 
 

 



 

Statuten koninklijk goedgekeurd 

 

 
 

Obligatielening 

 
 

 

 

 

 



Bazar DWK gebouw 

 
 

 

 

 

Clubgebouw gereed 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coopertest 

 
 


