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1994 
 
Het jaar 1994 start met het vieren van het 25-jarig bestaan. 
 
De receptie vindt op 8 januari plaats in de Hanzehof en het is een feestelijke bijeenkomst. De aanwezige 
oud - leden bieden tijdens deze gelegenheid een cheque aan voor de aanschaf van materiaal. Later worden 
van dit geld een televisie en video aangeschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
De jaarvergadering op 11 maart wordt druk bezocht. Aanleiding is dat er voor een aantal leden een heikel 
punt op de agenda staat: 'Roken in de kantine '. Na een uitgebreide discussie wordt het rookverbod door 80 
% van de aanwezige leden aangenomen. Gevolg is dat enkele tegenstanders van het rookverbod -die veel 
vrijwilligerswerk doen voor Hanzesport- besluiten om hun lidmaatschap op te zeggen. 
 
In dezelfde vergadering neemt Atie Derksen afscheid als voorzitter. Zij was de eerste vrouwelijke voorzitter 
van Hanzesport. 
 
  

Op foto vanaf links 
 

Herman Heuver, 
penningmeester 

Atie Derksen, voorzitter 
Albert Bolt, secretaris 

Hans Brinkman 
overhandigt cheque 

 



Het ledental zit in de lift. In oktober wordt Paul Robers als 200ste lid tijdens de clubkampioenschappen 
feestelijk welkom geheten. 
 
De belangen van zowel hockey als atletiek binnen de gemeentelijke sportraad zijn vele jaren behartigd door 
Ap Lammers. Ap neemt hiervan in juni afscheid en wordt opgevolgd door een lid van de hockeyvereniging. 
In de Sportraad staat regelmatig de toestand van de atletiekbaan en de wens voor een nieuwe 
kunststofbaan op de agenda. 
Onder het motto: “Kwart eeuw Hanzeloop” wordt op 3 september de 25e editie georganiseerd, tevens was 
dit het Oostelijk kampioenschap halve marathon. 
 
 

  



1995 
 
Met de benoeming van Ton van Ingen Schenau tot voorzitter tijdens de jaarvergadering eind maart is het 
bestuur compleet. 
 
Als gevolg van het in werking treden van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek worden de statuten aangepast 
conform het model van de KNAU en voorgelegd aan de ledenvergadering ter goedkeuring. Omdat in eerste 
instantie het vereiste quotum om te stemmen niet aanwezig is, volgt er op 10 april een extra 
ledenvergadering waarin de statuten worden goedgekeurd. 
 
Het gemeentelijk herstructureringsprogramma van alle buitensport accommodaties (hoofdzakelijk voetbal 
en korfbal betreffende) loopt al enkele jaren. In het gemeentelijk beleid is vastgesteld dat Hanzesport op de 
huidige plek - de Brandt Buysstraat - blijft. Uitzicht op een kunststofbaan is er niet. 
 
Door atleten van Hanzesport wordt via een estafette het bevrijdingsvuur uit Wageningen opgehaald ter 
herdenking van 50 jaar Bevrijding van Nederland. 
 
Op 18 mei wordt de 15e Zuidwijkloop in Zutphen gehouden. 
 
Het ledenaantal schommelt rond de 200. 
 
Volgend op het strategisch plan 1992 - 1997 wordt er een nieuw beleidsplan door Hanzesport opgesteld 
onder de naam 'Running 2000 ', waarin meer aandacht zal worden besteed aan het stimuleren van 
vaardigheden op het terrein van de technische atletiek. Het optimaliseren blijft inzet van het 
verenigingsbeleid. Hierop wordt actief beleid gevoerd door trainers de mogelijkheid te bieden om cursussen 
te volgen ter verbetering van zowel baan trainingen als technische nummers. 
 

 
 



Opvallende sportieve prestaties zijn: 
 
Frenke Bolt, meisjes junioren C, met clubrecords op de 80, 600 en 100 meter, 80 meter horden, verspringen, 
hoogspringen, speerwerpen en de zevenkamp. 
 
Mark Schreutelkamp, junior C, presteert opvallend bij verspringen, hoogspringen, polsstokhoogspringen, 
kogelslingeren, speerwerpen, discuswerpen en de 8-kamp. 
 

              
 
 

  



1996 
 
De in 1995 aangenomen Statutenwijzigingen worden notarieel vastgelegd. 
 
Het beleidsplan 'Running 2000' wordt begin van dit jaar weer opnieuw besproken en de hoofddoelstelling 
wordt nog eens wat nadrukkelijker onder de aandacht gebracht van de politiek en gemeentelijke 
beleidsmakers en sportraad.  
Hoofddoelstelling is een kunststofbaan tussen nu en het jaar 2000. 
 
Aan de Wilde Zand Cross wordt het fietsonderdeel Run-ATB-Run toegevoegd. 
 
De sportprestaties van de jeugd* gaan op diverse onderdelen goed vooruit. Frenke Bolt laat een behoorlijke 
progressie zien: zij wordt Nederlands kampioen in de categorie meisjes B op de indoor en outdoor 
meerkamp en op de 100 meter indoor. Stefan Beumer wordt Nederlands jeugdkampioen op de 800 meter 
indoor in de categorie jongeren C en later in dit jaar ook outdoor Nederlands kampioen. Tevens zijn er 
opvallende verrichtingen van Mark Schreutelkamp, Guido van Weeren en Maarten van den Heuvel. 
Landelijk gezien bereikt de jeugd van Hanzesport een goed niveau, dit blijkt onder andere bij de Oost-
Nederlandse kampioenschappen. 

 

 
 
Trainers en ouders maken van het jaarlijks terugkerende jeugdkamp een succes. 
 



Het ledenaantal blijft fluctueren rond de 200. Mutaties in het ledenbestand laten zien dat er dit jaar 45 
aanmeldingen zijn en 52 afmeldingen. 
 
Financieel wordt het jaar afgesloten met een tekort van fl. 2.220. Hoewel dit niet directe zorg vraagt, is 
aandacht hiervoor gewenst in de toekomst. 
 
Hanzesport organiseert voor Stichting Ear Drop een sponsorloop met rondjes van 500 meter in de 
Zutphense binnenstad. 
Sinds 1983 zet Stichting Ear drop zich belangeloos in om dove en slechthorende kinderen in Kenia en 
Ethiopië goed te laten horen. KNO - artsen uit heel Nederland hebben al ruim 6.000 dove en slechthorende 
kinderen geopereerd en ruim 500 lokale artsen en verpleegkundigen opgeleid. 
 
 
 
  



1997 
 
Het beleidsplan van Hanzesport 'Running 2000' blijft aandacht vragen voor de aanleg van een kunststofbaan 
als belangrijkste speerpunt in het verenigingsbeleid. Na het uitgebrachte rapport 'OVERLEVEN MET 
KUNSTSTOF ' wordt er vervolgens een werkgroep 'KUNSTSTOF ' ingesteld die als doel heeft tot een 
structureel overleg met de gemeente te komen over dit onderwerp en zich ook richt op het uitbreiden van 
de accommodatie. Immers de voetbalvereniging Hercules, die het sportterrein op de Brandt Buisstraat met 
Hanzesport deelt, heeft besloten te fuseren met voetbalvereniging Wilhelmina SS. Dit zou betekenen dat 
Hercules het sportterrein verlaat aan de Brandt Buisstraat en samen met de gefuseerde vereniging naar een 
nieuwe locatie gaat. 
 
Het clubblad krijgt de naam 'HANZEMARE'. Gezien de technische ontwikkelingen op informatiegebied wordt 
door de redactie gevraagd om voortaan kopij per diskette aan te leveren. Na verwerking van het bericht op 
de redactie wordt de diskette weer teruggegeven. Het clubblad krijgt wat betreft opmaak en lay-out een 
'verbeterslag 'en komt er professioneel uit te zien. 
 
Het bedrijf 'Didactie' sponsort de jeugd door het verzorgen van een compleet trainings, - en wedstrijdtenue 
voor talentvolle jeugdleden. 
Opvallend zijn de sportieve successen van Frenke Bolt, Guido van Weeren en Stefan Beumer die in hun 
categorie gouden plakken behalen. Maarten van den Heuvel verovert een zilveren medaille op de 800 
meter in de categorie jongens B. 
 
Frenke Bolt vertrekt naar de Olympische dagen voor de jeugd in Lissabon op het onderdeel meerkamp. 
 
De goede prestaties van Stefan Beumer - ondertussen overgestapt naar AV 34 in Apeldoorn - brengen hem 
naar de jeugd olympiade in Lissabon. 
 
De toppers van Hanzesport laten schitterende prestaties zien. 
 

 
  
 
Dit jaar wordt voor de 2e keer het trainingsweekend georganiseerd. Er is een overnachting in Den Hoorn om 
vervolgens de andere dag al lopend een tocht te maken vanaf Vierhuizen over het 548785wad naar 
Schiermonnikoog. De volgende dag wordt de overtocht gemaakt per boot.   



 
 

 
 
 
 

  

Foto op wad 
Trainingsweekend 
 
 

Clubkampioenschappen 

 



1998 
 
Doordat de sintelbaan, die door de atleten wordt gebruikt op het sportterrein, officieel is afgekeurd door de 
KNAU, kunnen er hierop geen baanwedstrijden worden georganiseerd. 
 
Het naseizoen begint met de derde editie van de triatlon ( kwart of 1/8) op 12 augustus, die door 
Hanzesport mede georganiseerd wordt. Het aantal deelnemers is slechts 36. 
 
Op 3 september volgt de 3e Spectrum Go loop op het terrein van het voormalige Graffelinstituut. Voor 
bewoners, bezoekers, deelnemers en liefhebbers is er een boerenkoolmaaltijd met worst. Op   5 september 
wordt de 29e Hanzeloop georganiseerd. De échte toppers, oftewel professionele lopers bezoeken deze 
wedstrijd niet aangezien Hanzesport het zich niet kan permitteren om start-, of prijzengeld toe te kennen. 
Een verklaring waarom de oude records voor de Hanzeloop nog in de boeken blijven staan. 
 
Frenke Bolt gaat haar laatste juniorenjaar in en pakt haar kans om naar de Universiteit van Tennessee te 
gaan om zich verder te ontwikkelen. Haar sportieve prestaties blijven opvallend. 
 
Maatschappelijk krijgt 'bewegen door ouderen' steeds meer belangstelling van de media. Enkele leden van 
Hanzesport - Gerlof en Janny van der Veen met trainer Bert Stok - vormen een nieuwe loopgroep binnen de 
vereniging onder de naam '55-plus groep'. Doelstelling is het onderhouden van de lichamelijke en 
geestelijke conditie, waarbij differentiatie tijdens de trainingen en het niet-prestatiegerichte lopen centraal 
staan. 
 
De 55-plus groep neemt van de Aad Steijlen trimgroep de organisatie over van de Speculaaspoppenloop bij 
de Zessprong in Joppe. Deze bijzondere prestatieloop start om 8.00 uur   ‘s ochtends in het schemerdonker 
met een eerste ronde. Een tweede ronde - opnieuw opgeluisterd door de aanwezigheid van de Sint en de 
Pieten - volgt voor de deelnemers (van jong en oud) om 10.00 uur. 
 
Het aantal jeugdleden blijft stabiel. Het aantal recreanten lopers neemt toe: een ontwikkeling die de 
maatschappelijke trend tot toename van recreanten in de atletiek volgt door de aandacht hiervoor in de 
media. 
 



Foto 55-plus groep 
Vanaf links Bert Stok (trainer), Rob Keijtz, Frank Nieuwenhof, Ton van Ingen Schenau, Joop ten Ham, Janny 
van de Veen, Ko Eleri, Gerlof van de Veen. 


