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1979
1979 wordt het oogstjaar voor de vereniging.
Alle inspanningen van de afgelopen jaren krijgen hun bekroning met de officiële ingebruikname van
het sportcomplex op 5 februari en de opening van het clubhuis op 17 maart.

Maar bij deze heuglijke feiten blijft het niet. De penningmeester wordt verrast door een bijdrage van
F 6.900,- uit de Lotto/Toto-pot, waar wij als vereniging aan mee doen en bovendien kan dit jaar het
150e lid worden ingeschreven. Jeroen Woudstra is de gelukkige.
Maar even terug naar de eerste maanden van het jaar. Onze bouwvakkers zijn door de strenge
winter in de vorstverlet en kunnen zodoende menig uurtje steken in de afbouw van het clubhuis. Er
worden binnenmuren opgetrokken, WC’s en keuken geïnstalleerd, verwarming en elektriciteit
aangelegd, geverfd, een bar getimmerd en erg veel plezier beleefd. Het resultaat mag er zijn.
Het geheel is op tijd klaar voor de officiële opening tijdens de viering van ons 10 jarig bestaan.

De opening wordt vooraf gegaan door een estafetteloop van Eibergen (aannemer ruwbouw Odink)
naar Zutphen. In Zutphen wordt de sleutel van het clubhuis symbolisch overhandigd aan wethouder
Kiezebrink.

Hij heeft veel bijgedragen aan de totstandkoming van het sportcomplex. Met een drukke receptie in
het clubhuis en een grote feestavond in de “Uitrusting” in Eefde wordt het jubileum afgesloten.
De nieuwe baan geeft mogelijkheden voor het organiseren van wedstrijden. In het eerste jaar wordt
daar mee gestart met een C/D-junioren- en een senioren competitiewedstrijd. Het (nog te) kleine
jurycorps krijgt steun van Daventria.
1980
De goede accommodatie heeft een forse groei van het aantal leden tot gevolg en roept
kaderproblemen op. Het bestuur doet middels een enquête een dringend beroep op de leden en
oud-leden. Zij brengt deze enquête zelf rond en haalt ook weer de antwoorden op. Resultaat: 19
nieuwe kaderleden.
Dit geeft mogelijkheden voor verdere invulling van taken. In een handleiding wordt een duidelijke
structuur voor de vereniging ontworpen, waarbij voor de diverse taken een commissie wordt
gevormd.
Naast het bestuur functioneren nu de volgende commissies:
Technische cie.
- Clublokaal cie.
Wedstrijd cie.
- Recreatie cie.
Materiaal cie.
- Lotto cie.
Clubblad cie.
Met het uitgebreide kader worden nieuwe evenementen ontplooid. De Zuidwijkloop en de
Polbeekloop zien hun eerste editie. Bij deze laatste kunnen we gebruik maken van de eigen

accommodatie. Gerard Nijboer is de eerste winnaar. Wat verder van huis organiseren we de Wilde
Zandcross met start en finish bij café “de Zonnebloem” in Lochem. Na afloop ontvangt elke
deelnemer een zakje zand met opschrift.
De technische commissie sleutelt inmiddels aan de trainingsopzet. Er zijn in 1980 twee hoofdtrainers,
Jaap Messie en Ennie Lammers, die een onkostenvergoeding krijgen. Zij worden bijgestaan door een
aantal vrijwillige hulptrainers.
In de winterperiode wordt er in de Hanzehal getraind.

Pupillen A/B

De recreatie cie. organiseert onder leiding van Gerrit Vos en Bert Stok en bingoavond in het clubhuis,
een spelenkermis voor de jeugd, een speurtocht en een kegelavond.
De clublokaal-commissie gaat voortvarend van start onder leiding van Truus Sieben. Herman Terwel
zorgt voor inkoop en financiën. Later zal hij met Evert van der Veen een vaste bar-bezetting op de
dinsdagavond zijn tot op de dag van vandaag toe.
Henk Kelderman en Ab Voskamp stellen hun garage beschikbaar voor het opslaan van oud papier.
Regelmatig staan deze zo vol, dat de fietsen er niet meer bij in kunnen. Opbrengst in 1980: F 1.000,-.
Ter gelegenheid van 35 jaar bevrijding wordt het vuur uit Wageningen opgehaald. In alle vroegte
vertrekken 15 atleten om vanaf Wageningen in estafette-vorm dit vuur naar Zutphen te brengen.
Onderweg veel problemen om de fakkels brandende te houden, zonder de vingers te branden. Bij
“Schoonzicht” in De Hoven, voegt zich een groep jeugd bij de ploeg en samen wordt het vuur naar
het herdenkingsmonument gebracht. Daar wacht een grote menigte de lopers op. En ontsteekt de
burgemeester het bevrijdingsvuur van Zutphen.
De grote toeloop van jeugd is aanleiding om, samen met v.v. Hercules, bij de gemeente aandacht te
vragen voor de onveilige oversteek van de kruising Deventerweg/v.d. Capellelaan. Het zal tot 1988
duren voordat hier een betere oplossing is gerealiseerd.
Mede door de progressieve verhoging van de terreinhuur is een contributie-verhoging van 15%
noodzakelijk. Met de opbrengst van de Sintelbaan-loterij wordt de verlichting van de 100-meter baan
uitgebreid en is thans de hele 400 meter verlicht.
1981
Op de ledenvergadering van 1981 neemt Ab Lammers de voorzittershamer over van Henk Haket.

Voor zijn tomeloze inzet wordt Henk bedankt en wordt hij tevens benoemd tot ere-voorzitter.
De diverse commissies maken hun voornemens bekend:
De materiaalcie. realiseert met financiële steun van de gemeente het verharden van de aanlopen
voor hoog- en verspringen, maakt jurytrappen en richt het materiaalhok in. Ap Voskamp is hierin
jaren de voortrekker en al spoedig sluiten ook Harry Lubbers en Henk Sneijders hier bij aan. Voor
laatstgenoemde het begin van een jarenlange carrière tot heden.
De technische cie. schuift op naar de prestatieve kant. Totaal worden er ca. 20 trainingsuren per
week gemaakt. Om prestaties te stimuleren worden er oorkondes voor verbetering van clubrecords
uitgereikt. Aan het jaarverslag worden lijsten met clubrecords en bestenlijsten toegevoegd. Hans
Brinkman is hiervan de geestelijke vader.
De clubhuis cie. organiseert diverse activiteiten, maar ziet op traininguren matig gebruik van het
clubhuis. De consumptieprijzen blijven laag. Er wordt niet ingezet op het maken van winst.
Het 200e lid dient zich in 1981 aan.
Op dezelfde ledenvergadering komen twee zaken op tafel, die nog lang de op de agenda zullen staan,
te weten : (te) koude douches en wie mag welke sleutel in bezit hebben.
1982
1982 is een zeer stabiel jaar, waarin de diverse commissies veel praktisch werk verzetten. Zo zorgt de
materiaalcie. voor een overkapping van de hoogspringmat en vervaardigt een prijzenkast, startkubussen en een start- en finishdoek. Het clubhuis krijgt een telefoonaansluiting en al gauw doemt
de vraag op hoe de gesprekskosten in de hand te houden.
Technisch knutselwerk van Bert Sieben (software) en Harry Lubbers ( hardware) leveren een fraaie
wedstrijdklok op. Deze wordt bij de Hanzeloop ingezet en dat is in die tijd revolutionair.
Er zijn nu zo’n 30 kaderleden actief, zodat er weinig problemen zijn op dit gebied. Uitzondering is het
penningmeesterschap. Door dit “uit te kleden” en elke commissie een eigen kas te geven en de
contributie-inning hiervan los te koppelen ( Nollie Kleinsmit neemt dit over ) is het pakket zodanig,
dat Ab Lammers dit , naast het voorzitterschap, ad-interim kan invullen.

De wedstrijdcie. organiseert dit jaar 12 wedstrijden, waarvan de medaillewedstrijden (uitgesteld
door een onder water gelopen baan) en de Hanzeloop ( record aantal deelnemers ) in het geheugen
blijven.

De Krentemikloop maakt plaats voor de Engelse Mijlenloop, gehouden bij “De Boggelaar” in
Warnsveld. De juryleden zijn allen gestoken in een typisch Engelse outfit met bolhoed.
Het bestuur treedt steeds vaker op als coördinator tussen de commissies en houdt zich intensief
bezig met de organisatie van de vereniging. Dit is nodig, omdat door de groei van de vereniging er
communicatiestoornissen optreden en de commissies steeds meer zelfstandig gaan optreden.
1983
In zijn voorwoord van het jaarverslag 1983 schrijft de voorzitter Ab Lammers: “Dit jaar was er één
van zoeken naar nieuwe impulsen”.
Nu organisatorisch alles goed is geregeld verschuift de aandacht naar de financiële positie van de
vereniging. De balans tussen vaste baten en lasten raakt verstoord door verhoging van de trainersvergoedingen en de accommodatiehuur. Bovendien blijkt, dat rekenen op inkomsten uit acties
riskant is. De inzet van leden hierbij is niet altijd optimaal. Het bestuur ziet zich dan ook genoodzaakt,
ondanks de slechte economische situatie, wederom een contributieverhoging door te voeren ( die
wordt voor junioren/pupillen F 116,- en senioren F 152,- per jaar ).
De wintertrainingen worden met een maand ingekort en de franje uit de begroting gehaald. Ook de
hoge energiekosten van het clubhuis helpen hier niet.
Ondanks dit alles zoekt het bestuur naar nieuwe impulsen en zet plannen op voor de uitbreiding van
het materiaalhok en de bouw van een wedstrijdsecretariaat. Thans behelpt de wedstrijdcie. zich met
een demontabele afscheiding in het clubhuis.
Een financieel lichtpuntje is de opbrengst van een Loopathon. Ruim 100 leden en enkele Zutphense
prominenten lopen op een snikhete zomerdag rondjes op de baan en brengen zo F 7.700,- bij elkaar.
Een zeer geslaagd evenement, dat zeer bijdraagt aan de band binnen de vereniging. De dag wordt
afgesloten met een grote BBQ.

De trimgroep bestaat dit jaar 10 jaar. De 6 trimmers van het eerste uur worden in het zonnetje gezet.

Staand v.l.n.r:
Henk Kelderman, Truus Sieben, Sini Hofman, Herman Terwel
Zittend v.l.n.r.
Mini Terwel en José Rood
Na 5 jaar intensief gebruik van de baan ontstaan de eerste tekenen, die duiden op het zwakke punt
van sintelbanen, nl. dat regelmatig onderhoud noodzakelijk is.
De binnenbaan raakt versteend en een redelijk ingrijpende reconstructie is nodig. Met de gemeente
wordt dit besproken zonder tastbaar resultaat.
In september ontvangen we een weekend lang 30 gasten uit de zustergemeente Shrewsbury. Zij
worden ondergebracht bij gastgezinnen.

Sportieve prestaties:
Martin Oolbekking wordt gekozen in de nationale ploeg voor de sprint.
Hanzeloop halve marathon:
1979 Veteranen
Jan Beeks
1.19.51
Idem
Evert van der Veen
1.23.30
1981 senioren
Reinout Hegger
1.12.11
Idem
Gé Tijhaar
1.16.59
Idem
Jan Veltenaar
1.19.07
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