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Verworven positie handhaven is niet makkelijk... 
Tekst: Jan Rood 

1984 

Op de eerste dag van het jaar wordt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst tevens de jubileums-receptie 

gehouden. Het bestuur krijgt van de leden een wandbord met daarop een afbeelding van de nieuwe 

accommodatie aangeboden. 

Verder wordt aan het lustrum aandacht besteed met een feestavond en een lustrumloop rondom de 

Grote Gracht. 

 

Een bouwcommissie wordt geïnstalleerd voor de bouw van een materiaalruimte annex 

wedstrijdsecretariaat. Henk Sneijders is de organisator en legt in maart de eerste hand aan de 

uitbreiding.  

De financiële situatie is nog niet bevredigend en het bestuur ziet zich in september genoodzaakt om 

een noodbrief aan alle leden te sturen met het indringende onderwerp “Opheffing A.V. Hanzesport 

dreigt binnen 5 jaar”. 

 

Veel leden geven gehoor aan de oproep voor een speciale ledenvergadering. Er worden veel 

suggesties gedaan, iedereen is doordrongen van de ernst van de situatie en het bestuur belooft in de 

voorjaarvergadering van 1985 met concrete plannen te komen. 

De conditie van de sintelbaan wordt slechter. De KNAU dreigt de baan af te keuren voor wedstrijden. 

De gemeente is overtuigd van de noodzaak tot renovatie , maar onderneemt nog geen actie. 

 

De wintertraining luidt een nieuw tijdperk in met het gebruik van de Hanzehal. Daar trainen 

meerdere groepen tegelijk. Organisatorisch een groot gemak en goed voor het onderling contact. Er 

worden zelfs clubkampioenschappen indoor gehouden. 



De clubkampioenschappen outdoor vinden dit jaar voor het eerst als officiële meerkamp plaats over 

twee dagen. Een redelijk succes. 

1985 

De discussie rond de liquiditeit van de vereniging in de najaarsvergadering van vorig jaar, mondt uit 

in o.a. de maatregel, dat de bondscontributie al in het eerste kwartaal door de leden moet worden 

betaald. Verder geeft de record-opbrengst van oud papier (f 4.000,-) een positieve financiële impuls. 

 

Rond de zomer begint de gemeente met de renovatie van de sintelbaan. De 400 meter baan wordt 

van nieuwe sintels voorzien en voor het  hoog- en verspringen worden kunststof aanlopen 

aangelegd. Door weersomstandigheden moeten deze laatste werkzaamheden worden 

doorgeschoven naar het voorjaar van 1986.  Voor de geplande medaille-wedstrijden zijn we  

daardoor genoodzaakt gebruik te maken van de baan van AV ’34 in Apeldoorn. 

Het nieuwe materiaalhok annex wedstrijdsecretariaat is klaar. Het oude materiaalhok wordt als 

krachthonk ingericht, waarvan een select aantal atleten gebruik maakt. 

Ondanks de landelijke tendens van groei, daalt ons ledental naar een niveau van rond de 200 leden. 

Dit is o.a. het gevolg van de oprichting van atletiekvereniging “De Cloese” in Lochem. 

Nog vóór die oprichting organiseren we in die plaats een stratenloop tijdens het festival  “Lochem 

7000”. Het parkoers gaat dwars door de feestende pop-enthousiasten, terwijl  popgroep “Normaal” 

daar debuteert op een groot festival. We komen er zonder kleerscheuren vanaf, maar het was “eens 

maar nooit weer”. 

 

De lange afstand groep wordt een zorgenkindje door onregelmatige trainingen. Het bestuur zet 

stappen om deze ontwikkeling te stoppen. Bert Stok wordt de trainer. 

Herinneringen van Bert Stok. 

Na het behalen van mijn diploma trainer/coach midden- en lange afstand ben ik  trainingen gaan 

geven aan deze groep. Dit hield in trainingen geven op dinsdag- en donderdagavond en in de 

winterperiode op zondagmorgen op de Lochemseberg. Mijn vergoeding werd verhoogd van een paar 

loopschoenen naar F 800,- per jaar. Ik herinner mij uit deze periode de prima prestaties van Martin 

Jansen: 1e bij de Hanzeloop en 7e bij  het nat. Kampioenschap in Enschede. Zelf heb ik in deze periode 

5 marathons gelopen ( beste tijd 2.52 uur) 

Voor de tweede maal halen we het bevrijdingsvuur uit Wageningen. Het wordt op het ’s Gravenhof 

ontstoken. 



 

 

1986 

De financiële herstructurering van de vereniging vindt dit jaar zijn voorlopige besluit met vaststellen, 

tijdens de jaarvergadering, van een tweejaarlijkse contributieverhoging. Hiermee is een bevredigend 

evenwicht tussen vaste lasten en baten ontstaan. 

De wedstrijdcommissie  organiseert voor de eerste maal, met subsidie van de gemeente Zutphen, 

een indoorwedstrijd in de Hanzehal. Het wordt een succes, maar vanwege de hoge kosten niet voor 

herhaling vatbaar. 

Zowel op regionaal als landelijk niveau worden prima prestaties geleverd, vooral bij de jeugd. 

In de diverse commissies is veel verloop. Regelmatig moet het bestuur bijspringen op organisatorisch 

niveau. Vooral de materiaalcommissie leidt onder een chronische onderbezetting. 

In het DWK-gebouw vindt weer een rommelmarkt plaats. De opbrengst van F 2.300,- stemt de 

penningmeester positief.  

1987 

De terugval in ledenaantal wordt dit jaar geheel goedgemaakt en stijgt naar ca 240 leden. 



Prima sportieve prestaties worden geleverd en de eerste Nederlands kampioen mogen we binnen de 

vereniging begroeten. Jeroen Nieuwenhuis verovert de titel bij het hoogspringen  junioren B. 

Martin Oolbekking en Mariët Voskamp worden Oostelijk kampioen. De lange afstand groep hervindt 

zijn oude elan. Martin Jansen levert hier prima prestaties o.a. op de marathon. 

Voor de scheidende voorzitter Ab Lammers is geen vervanger gevonden. Hans Brinkman treedt op als 

voorzitter a.i. 

De trainingsopzet ondergaat een aanpassing. Naast de lange afstandgroep en de recreatiegroep 

wordt een basisgroep gevormd voor de overige atleten(s). Van hieruit worden  specialisatie-

trainingen opgezet. Met de hulp van een groot aantal hulp-trainers  is dit nieuwe schema 

uitvoerbaar. 

Grote investeringen liggen in het verschiet, zoals aanschaf van horden, vervangen van de 

hoogspringmat en meer. Hiervoor wordt een sponsorloop gehouden, die ruim F 9.000,- oplevert. 

Onder de vrolijke klanken van de Junior-Jazzband draait menig atleet zijn rondjes op de baan. 

De materiaalcommissie is, met de komst van Chris Kleinsmit,  weer op sterkte en levert goed werk af: 

polsstokhoogmat-overkapping en grote naamborden A.V. Hanzesport aan de kant van de 

Deventerweg en het spoor. 

Er wordt door 15 leden een tegenbezoek gebracht aan zusterstad Shrewsbury. Ondanks een 

stormachtige overtocht een geslaagd bezoek. 

Er is enige ophef over de oprichting van een schietvereniging in Zutphen, die kiest voor de naam s.v. 

Hanzesport. De oud voorzitter, Henk Haket, wijdt er een ingezonden stuk aan. 

1988. 

Zonder al te veel hoogtepunten kabbelt de vereniging voort. Binnen het bestuur wordt veel aandacht 

besteed aan de continuïteit binnen haar geledingen. Dit is nodig, omdat er veel vacatures zullen 

ontstaan. 

De trimgroep bestaat 15 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt een sportieve familiedag gehouden op 

en rondom het sportcomplex, compleet  met  een gezellige broodmaaltijd in het clubhuis. 

De inventaris van het clubhuis is aan vervanging toe. Met name de stoelen hebben hun beste tijd 

gehad. Er wordt een actie gestart, waarbij men een stoel kan sponsoren. 

Om prestaties te waarderen en te stimuleren wordt er in het clubhuis een clubrecord-bord 

opgehangen. Rob Keitz is de initiator en houdt de records nauwkeurig bij. 

Regeren is vooruitzien. In dit kader wordt bij de gemeente de aanleg van een kunststofbaan 

aangekaart. Een prachtige uitdaging voor de toekomst. 

 

 

 



Sportieve prestaties 

Jeroen Nieuwenhuis 

hoogspringen  2.02m  Hengelo  juni 1987  Oostelijk kampioen 

hoogspringen 1.97m Hoorn  juni 1987  Nederlands kampioen 

Martin Oolbekkink 

100 m  10.4 1984 

200 m  21.9 1984 

Mariët Voskamp  

Speerwerpen 44.52  Hengelo juni 1987 Oostelijk kampioen 

Meisjes C   

Competitie-wedstrijden   1984  Districtskampioen 

Martin Jansen 

Marathon 2.26.43 Enschede juni 1987 7e bij Nederlands kampioenschap  



 

Noodbrief financiële situatie 

 

Bevrijdingsvuur ophalen 

 

Jeroen Nieuwenhuis gehuldigd 

 

 



Sponsorloop 

 

Bezoek Shrewsbury 

 

 

 



Nieuwbouw wedstrijdsecretariaat annex materiaalruimte 

 





 

 


