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Geschiedenis A.V. Hanzesport 

1989 t/m 1993 

Veel activiteiten en goede prestaties 

 

1989 
Hanzesport viert haar 20-jarig jubileum. Dit wordt i.v.m. de toenmalige financiële situatie sober 

gevierd met een feestelijke nieuwjaarsreceptie. Het bestuur besluit echter wel om gelden te 

reserveren voor de viering van het 25 jarig jubileum in 1994. 

Toch wordt 1989 in financieel opzicht een voorspoedig jaar door o.a.: 

 Meeropbrengst oud papier en loterij-actie 

 Gestegen inkomsten clubhuis (organisatie sportdag Burhrmann-Tetteroo, sportmanifestatie 

“Harten Twee”, twee familiedagen) 

Het ledental is sterk wisselend. De dalende tendens in 1988 krijgt een vervolg en loopt terug naar 

200 leden. Vooral veel mutaties bij de jongere jeugd (keus uit meerdere sporten), terwijl de oudere 

jeugd behoorlijk honkvast is. De maandelijkse Coopertesten leveren behoorlijk wat nieuwe leden op. 

In de plaatselijke pers krijgen o.a. de geleverde prestaties veel aandacht. Een opmerkelijke titel in dit 

verband is: 

 
. 

In dit kader wordt een te organiseren marathon tussen Zutphen en Deventer door A.V. Hanzesport 

en A.V. Daventria voorbereid. 

 

Enkele andere artikelen: 

“District Oost huldigt tienduizendste lid” (tijdens jaarvergadering in de Hanzehof) 

“Generaal pardon voor sportclubs” (betreft afdracht sociale premies voor trainers in dienstverband) 

Interviews met Martin Jansen en Fred Luyken 

“Jan Rood erelid van Hanzesport” 

Wat dat laatste betreft: volkomen verdiend. Jan is één van de drie oprichters van Hanzesport, vervult 

diverse bestuursfuncties en is trainer van de dinsdagavond trimgroep. 

 

Nog enkele noemenswaardige feiten: 

 Piet Everink wordt de nieuwe voorzitter. 

 Jan Rood schrijft een overzicht van de eerste 20 jaar Hanzesport, wat alle leden gratis 

ontvangen. 

 Arno Schreutelkamp wordt voorzitter technische commissie, die verder bestaat uit Enny 

Lammers, Jaap Messie, Bert en Mieke v. Loo, Bert Stok en Steven Horsman. 



 20e Hanzeloop (638 deelnemers) is een groot succes. 

 Schadepost van F 3.000,00 aan de polsstokhoog mat door vandalisme. 

 Gemeente stelt garantieprijs in voor oud papier inzameling i.v.m. sterk wisselende prijzen. 

 Een tegenbezoek van atleten uit Shrewsbury vindt helaas geen doorgang. 

 Ere-voorzitter Henk Haket schenkt een unieke collectie reclameposters van alle tot nu toe 

gehouden Olympische Spelen. 

 Aanschaf nieuw meubilair voor ons clubhuis d.m.v. actie “Stoel” onder bezielende leiding van 

Eddy Groen. 

 
Nieuw meubilair 

1990 

Een flinke storm veroorzaakt fikse schade aan de polsstok- en hoogspring-installatie. Geschatte 

schade F 10.000,- Deze wordt deels door de verzekering vergoed. 

 

Stormschade 

Sneu voor de actieve materiaalcommissie, maar Chris Kleinsmit en Harry Lubbers gaan met hulp van 

anderen voortvarend door en realiseren aanschaf van lichtmasten, horden en overige wedstrijd-

materialen. Het aantal horden is nog lang niet voldoende voor wedstrijdgebruik, maar 

zustervereniging Daventria is bereid dit tijdens wedstrijden aan te vullen. 



Het ledental loopt verder terug naar 179. Aan de trainingsopvang ligt dat niet, ondanks enkele 

mutaties in het trainerscorps.  Voor de meeste groepen staan trainers, die al meerdere jaren actief 

zijn. We hopen op betere tijden en er wordt een ledenwerfactie voorgesteld. 

Ook mutaties in het bestuur en commissies. Piet Everink moet wegens tijdgebrek stoppen als 

voorzitter en er is niet direct een opvolger voor handen. Herman Heuver (penningmeester) en Henri 

Aubel ( secretaris) zullen beurtelings als interim-voorzitter optreden. 

Financieel zijn er mee- en tegenvallers met overall een negatief saldo van ca. F 3.000,-. Als oorzaken 

worden aangemerkt: mindere inkomsten uit oud papier, de Lotto/Toto ( ondanks inzet van de grote 

animator Henk Kelderman) en uit het clubhuis. Bij de gemeente wordt een verzoek ingediend voor 

meer subsidie en voor 1991 wordt een contributieverhoging in het vooruitzicht gesteld.  

Later in het jaar stijgen de kantine-inkomsten door m.n. de “topper” op de dinsdagavond, dankzij de 

lange-afstand groep en de trimgroep. Evert v.d. Veen en Herman Terwel staan dan achter de bar. 

Samen met Daventria organiseert de wedstrijdcommissie de Hanzemarathon. Ondanks het zeer 

warme weer verzamelen zich ruim 500 deelnemers voor de halve en hele marathon tussen Zutphen 

en Deventer. 

Tenslotte: Hanzesport verlangt (al jaren) naar een kunststofbaan ( wordt vervolgd). 

1991 

Tijdens een goed bezochte jaarvergadering wordt Atie Derksen, zelf enthousiast lid van de trimgroep, 

benoemd tot voorzitter. Daarmee bestaat  het bestuur uit 8 personen en is dan weer compleet. 

Atie Derksen: 

Wanneer ik terugdenk aan de periode 1991-1994 bij Hanzesport, is het eerste wat bij mij opkomt: 

“Wat was het een gezellige, sportieve en positieve vereniging”. Er werd erg veel georganiseerd en 

daar heb je dan veel vrijwilligers voor nodig. En die waren er ook. 

Aan de andere kant waren er ook veel zorgen. Het ledenaantal was enorm gedaald, het laagste 

aantal sinds de start van de vereniging. Daarnaast was de situatie van de atletiekbaan dermate 

slecht, dat de KNAU deze had afgekeurd voor competitiewedstrijden. Alleen medaillewedstrijden 

voor de jeugd konden nog worden gehouden. 

We hebben in oud-voorzitter Ab Lammers, die samen met Ennie Nijhuis, Herman Heuver en Jan Rood 

voortdurend discussie voert met de gemeente, een vurig pleitbezorger voor een kunststofbaan. 

Sintelbanen zijn uit en alle naburige atletiekverenigingen hebben er één. Bovendien doet de K.N.A.U 

steeds moeilijker bij de toewijzing van wedstrijden op onze baan. Dit resulteert in het rapport 

“Overleven met kunststof” met duidelijke conclusies. 



 

Dit rapport, op verzoek van B en W Zutphen opgesteld door een werkgroep van de gemeente 

Zutphen, de sportraad, K.N.A.U. en A.V. Hanzesport, bevat een plan met kostenraming voor de 

renovatie van de atletiekbaan Noordveen. Het krijgt de nodige aandacht in de pers. 

De baan is bij slechte weersomstandigheden soms niet of moeilijk begaanbaar en schrikt vooral de 

jeugd af. Ruim 20% daling van het aantal jeugdleden in 5 jaar, terwijl er landelijk een behoorlijke 

stijging is te zien. 

De door de gemeente Zutphen uitgebrachte sportnota roept in dit verband meer vragen op dan 

antwoorden. Geen geld voor investeringen. Onderhoud, renovatie en verbeteringen worden op een 

laag pitje gezet, als de adviezen van de sportnota worden gevolgd. 

Ab Lammers geeft een treffend voorbeeld: 

“momenteel F 6.000,- beschikbaar voor onderhoud van de baan. Binnen niet al te lange termijn moet 

de baan worden voorzien van een nieuwe toplaag , kosten F 30.000,-” 

Gelukkig toch ook nog positieve feiten, zoals de door ons georganiseerde evenementen, welke 

zondermeer als geslaagd kunnen worden beschouwd. Liefst 10 evenementen, waaronder de 

“Buitensoosloop”, op verzoek van de stichting Hanzehof i.v.m. het 100- jarig bestaan van de 

Buitensociëteit. Verder o.a. de traditionele Hanzeloop, Engelse mijlenloop en de Wilde Zandcross. In 

het clubhuis vinden leuke activiteiten plaats, zoals een kerstlunch voor de jeugd, pasta-maaltijd voor 

de Mila-groep en disco voor de oudere jeugd. 



 

Clubhuis wordt goed gebruikt 

Een aanvraag bij de K.N.A.U. voor de organisatie van de NK halve marathon levert geen positief 

resultaat op, doch een nieuwe aanvraag voor 1994 wordt verstuurd, hetgeen dan samenvalt met 25 

jaar Hanzesport en de 25e Hanzeloop. 

Recordopbrengsten aan oud papier te weten: 

72 containers= 245.220 kg. Opbrengst ca. F 10.000,- mede dankzij subsidie van de gemeente 

Zutphen. Voor het ophalen is nu een tractor beschikbaar, waarvoor rij-opleidingen worden verzorgd. 

 

Twee grote steunpilaren van onze vereniging, Nollie en Chris Kleinsmit, verlaten het bestuur, maar 

blijven sterk betrokken bij de diverse commissies. Het ledental baart nog steeds zorgen en zakt naar 

160 leden. 

De 22e Hanzeloop heeft een nieuw parkoers met start en finish op de Scheperdreef in Warnsveld. We 

maken gebruik van sporthal De Kei. Er komt steeds meer concurrentie van lopen in de regio en 

daarbuiten, terwijl ook de commercie bij dergelijke evenementen toeneemt. Het is al zover 

gekomen, dat start- en prijzengeld de toekomst van de Hanzeloop moeten veiligstellen. 

1992 

In het Zutphens Dagblad wordt in een interview met ons dagelijks bestuur (Atie Derksen, Henri Aubel 

en Herman Heuver) nogmaals duidelijk, hoe groot de behoefte aan een kunststofbaan is. Vooral de 

presterende (jeugd-) leden zoeken hun heil dikwijls elders, waar wel kunststof voorhanden is. 

Het bestuur komt met het strategisch plan 1992-1997. Daarin wordt een helder beeld geschetst van 

de huidige situatie van de vereniging en richting gegeven voor de komende jaren. Dit is samengevat 

in een aantal duidelijke conclusies. 

Volop aandacht in de pers voor de slechte toestand van de sintelbaan 



 

Het eerste bericht heeft te maken met toekomstige plannen van de NS voor supersnelle 

treinverbindingen van en naar Duitsland. Dit komt hard aan bij de Hanzesport-familie. Er is al 

geruime tijd een ledenverloop gaande en de N.S.F. heeft de baan afgekeurd voor 

competitiewedstrijden. De sportraad bepleit de post “reserve sportvelden” weer op te voeren, om 

hieruit een grondige opknapbeurt van de atletiekbaan te bekostigen. Dit heeft echter totaal geen zin: 

nagenoeg elke atletiekvereniging beschikt over kunststof en zelfs voor “eenvoudige” wedstrijden 

komen sintelbanen niet meer in aanmerking. 

Verder dit jaar veel activiteiten (als vanouds) 

 Huis-aan-huis verkoop sinaasappels voor speciale activiteiten, vooral voor de jeugd 

 Succesvol jeugdkamp in Lochem 

 Organisatie Oostelijke crosscompetitie in Lochem met 1065 deelnemers 

 Succesvolle deelname jeugd aan de Zutphense avondvierdaagse 

 

avondvierdaagse 

Ons clubblad verschijnt weer 11 keer en voldoet in alle opzichten. Nellie Pot en Maarten ten Ham 

stoppen als redactie en worden opgevolgd door Trudy ten Ham en Rita Siegers. 

1993 

Dit jaar begint met de traditionele nieuwjaarsreceptie, welke echter matig wordt bezocht. Er is 

gelukkig weer sprake van een groeiend ledental vooral bij de jeugd en de trimmers. 

Er is een kleine contributieverhoging ingesteld om een vaste financiële basis te waarborgen. 

Ondermeer inkomsten uit oud papier moeten als incidenteel worden beschouwd, gezien de 

wisselende marktsituatie. 



Het clubblad van februari vermeldt, dat door de gemeente Zutphen, in overleg met Hanzesport, een 

plan van aanpak zal worden opgesteld voor het onderhoud van de sintelbaan. Door de Heidemij. 

wordt de sintelbaan flink onder handen genomen. Egalisering, verbetering  waterdoorlatendheid, 

dichten van konijnengaten, verwijderen alg-aanslag op kunststof-aanlopen en totale vernieuwing van 

kogel- en discusringen zijn de belangrijkste werkzaamheden. 

In april gaat een cursus looptraining van start met als docenten Bert Stok (looptrainer) en Gerrit 

Wansink (fysiotherapeut). Zowel theorie als praktijk komen aan de orde; doelgroep is vooral niet-

leden. Tijdens de algemene ledenvergadering in maart gaan de leden akkoord met het vervroegd 

aflossen van de obligatielening. Dit betekent, dat de resterende 118 obligaties ( t.b.v. bouw clubhuis) 

nu in drie jaar worden afgelost. 

 Jonkheer van Bronckhorst tot Bronckhorst (via Baak) geeft in april zijn laatste exclusieve interview in 

het clubblad. We kunnen nu wel verklappen, dat Maarten ten Ham connecties met deze Jonkheer 

heeft. De ingestelde jubileumcommissie ( Ab Lammers, Henri Aubel en Hans Brinkman) voor het 25-

jarig jubileum speurt inmiddels naarstig naar adressen van oud-leden voor de reünie. Deze 

commissie stelt een programma vast en doet daarvan in april uitgebreid verslag. 

Onze trimgroep o.l.v. Jan Rood en Gerrit Vos bestaat 20 jaar en is daarmee, samen met de groep Aad 

Steylen, één van de oudste van ons land. Op 11 september verzamelen zich ca. 50 trimleden in een 

speciaal opgezette legertent op ons sportcomplex, waarna een fietstocht naar Gorssel volgt. Daar 

bezichtigen zij de touwslagerij van oud-lid Gerrit Steenbergen (springtouwtjes kopen). Dan verder 

naar Huize Rood in Bathmen (hapje/sapje) en terug naar de baan voor een uitstekende BBQ, 

verzorgd door Herman Terwel en Gerrit Vos. Alles goed verlopen dankzij ook de inzet van José Rood 

met nog enkele medewerkers. 

 
Barbecue 20 jaar trimgroep 

 

Ook dit jaar weer de bekende en beproefde evenementen, zoals jeugkamp, loop-evenementen, 

avondvierdaagse. Voor het eerst gaat de lange-afstandsgroep voor een trainingsweekend naar de 

Ardennen. 

Albert Bolt wordt onze nieuwe secretaris en hij volgt Henri Aubel op, die de afgelopen periode in het 

bestuur een grote inbreng heeft gehad. 

Al met al een zeer succesvol jaar voor Hanzeport. 



 

Sportieve prestaties: 

Jeroen, Linda en Frenke Bolt en Stefan en Jeroen Beumer. 

Diverse clubrecords bij de pupillen en junioren verbeteren 

Mariët Voskamp (kogel en speer) en Martin Oolbekkink  

nemen deel aan de NK. 

Mirjam Geerdink. 

Speer  39,96 m  1990 Hengelo 

Discus  39,96 m. 1990 Hengelo 

Wietske Poorterman 

½ Marathon 1.25.22  1992 Warnsveld 

Rob Keitz 

Diverse clubrecords Veteranen op loopnummers 

Uurloop 15.835 m 1991 Emmeloord 

Martin Jansen 

½ marathon  1.07.40   Warnsveld 

Maarten ten Ham 

800 m  1.53.9  1991 Apeldoorn 

Remco v. Veldhuizen 

9-kamp jun.B  5756 pnt 1990 Zwolle 

Benny Versteeg 

10 km  30.42.3  1993 Leiden 

Ton Willemsen 

½ marathon 1.15.37  1992 Nederlands kampioen veteranen 

Willem Romeijn  

Marathon  2.37.53  1992 

Anja Bouwman 

Speer en discus   1993 Oostelijk kampioen



 

 

Doorklik-bijlagen. 
Interview Martin Jansen 

 
 Conclusies rapport Overleven met kunststof 



 
Aandacht in de pers voor rapport Overleven met kunststof 



 
 

 

 

 

 

 

 



Conclusies Strategisch plan 1992-1997 

 
 

Interview jonkheer Van Bronckhorst tot Bronckhorst 

 
 


