
 

 

Hanzesport 1999-2003 
Tekst: Ton van Ingen Schenau 

1999 

Ontwikkelingen nieuwe accommodatie 

In dit jaar is weer een belangrijke stap gezet in de richting van het zo fel begeerde kunststof. De 

gemeente heeft namelijk besloten, dat onze accommodatie meedraait in de carrousel van de 

herstructurering van sportvelden.  Dit betekent, dat wij op termijn naar een andere locatie zullen 

verhuizen. Dat wordt dan de accommodatie van Rapiditas, waar een kunststofbaan zal worden 

aangelegd. Een eisenpakket voor de nieuwe accommodatie zal dit jaar worden opgesteld. Een 

werkgroep met vertegenwoordigers van Hanzesport en de gemeente zal daarvoor worden opgericht. 

Bestuurszaken 

 In het bestuur doet Henk Berndsen als penningmeester zijn intrede en verschijnt Ko Elerie als 

voorzitter van de technische commissie. Tijdens de jaarvergadering wordt besloten in het vervolg de 

algemene ledenvergadering in het voorjaar te houden, in plaats van de gebruikelijke voor- en 

najaarsvergadering. Ook  wordt een minuut stilte in acht genomen voor de plotseling overleden Arno 

Schreutelkamp, die in het bestuur en bij de jeugd belangrijk werk heeft verricht. De Henk Haket-

beker wordt dat jaar uitgereikt aan Hans Brinkman. Het ledental bleef dit jaar weer boven de 200.                                                                                 

Wedstrijden/prestaties 

Dit jaar wordt voor de 30e keer de Hanzeloop georganiseerd. Dat wordt gevierd door alle 

medewerkers met een drankje en hapje na afloop in De Kei.  



 

Chiel Castermans haalt het Zutphens Dagblad met zijn prestatie om met twee pakjes sigaretten per 

dag en de nodige biertjes toch snelle marathons te kunnen lopen. Maarten van den Heuvel wordt 

Nederlands kampioen jeugd met  een nieuw clubrecord op de 800 m ( 1.48.69 ). Een zeer snelle tijd, 

die naar verwachting nog lang stand zal houden. Ook Stefan Beumer wordt Nederland kampioen 

jeugd, maar dan op de 1500 meter. 

2000 

Ontwikkelingen nieuwe accommodatie 

In de algemene ledenvergadering wordt het beleidsplan 2000 besproken. Geconstateerd wordt, dat 

alle actiepunten inmiddels zijn gerealiseerd. In verband met de toekomstige verhuizing naar het 

Rapiditas-terrein is het noodzakelijk, dat het ledenbestand sneller groeit dan tot nu toe het geval is. 

Een totaal van 600 leden moet haalbaar zijn. Het uitreiken van een informatietas, huis aan huis 

wervingsfolders verspreiden en publiciteit zoeken in kranten en huis aan huis bladen zijn 

mogelijkheden, die nader worden uitgewerkt. Voorlopig is een groei naar 300 leden het eerste 

streven. Een punt van zorg is het teruglopen van de deelname aan de clubkampioenschappen en  

crosscompetitie. Inmiddels is met groot succes een loopsportclinic met  als bijzondere gasten Gerard 

Nijboer en Aad Steylen georganiseerd en wordt samen met Harbach aan het project Start to run 

deelgenomen. 

Bestuurszaken 

In de jaarvergadering wordt officieel afscheid genomen van Albert Bolt, die geruime tijd als secretaris 

een belangrijke rol in het bestuur heeft gespeeld. De vacature van secretaris, die na zijn  vertrek is 

ontstaan, wordt ingenomen door Ton Lucassen. Het wedstrijdsecretariaat voor de jeugd wordt door 

Aukje Kruithof vervuld. Ook van Jaap Hermsen (vertegenwoordiger wedstrijdcommissie) wordt 

afscheid genomen. Zijn plaats wordt ingenomen door Ton ten Have. Henk Berndsen kondigt aan op 

korte termijn de functie van voorzitter van Ton van Ingen Schenau over te kunnen nemen. In verband 

daarmee wordt Marian Aalderink alvast in zijn plaats tot penningmeester benoemd.  

  



Wedstrijden/prestaties 

 

Frenke Bolt en Maarten van den Heuvel presteren met wisselend succes in de V.S.. Helaas hebben 

Frenke en Guido van Weeren inmiddels hun heil elders gezocht. Gelukkig hebben we in o.a. Reinout 

Kruithof en ons nieuwe lid Hassan Mau waardige opvolgers in huis. Anton Kruiderink en Joop 

Saalmink hebben de pers gehaald met hun succes bij de New York Marathon. Verder worden de 

oude succeslopen als de Hanzeloop, de Zuidwijkrun en de Wilde zandcross weer met wisselend 

succes georganiseerd. De Zuidwijkrun wordt voor het eerst op vier opeenvolgende avonden 

georganiseerd. De samen met Daventria georganiseerde Hanzestedenloop wordt onder tropische 

omstandigheden gelopen. 

 

Start Hanzestedenloop op de Zaadmarkt 

 De 55e bevrijdingsdag wordt gevierd met de bekende fakkelloop vanuit Wageningen.  Voor het eerst 

wordt op Koninginnedag de Torenstadloop gehouden.                  

  



2001 

Ontwikkelingen nieuwe accommodatie 

De nota Herstructurering Sportvelden is door de gemeenteraad aangenomen en tevens heeft de raad 

fiat gegeven voor een nieuwe kunststof atletiekbaan. De locatie wordt het terrein van Rapiditas. 

 

Bestuur 

Ook dit jaar is, met Henk Berndsen als voorzitter, verder vooruitgewerkt naar het betrekken van de 

nieuwe accommodatie. Het ledental is gegroeid naar bijna 300. Verder is Hanzesport door de KNAU 

aangewezen voor een integrale kwaliteitstoets voor de sport. De vereniging is daarbij doorgelicht 

met het focus op de gewenste organisatie bij een ledenbestand van 500 op de nieuwe 

accommodatie. De adviezen in dit kader zijn door het bestuur overgenomen. De accommodatie 

commissie  bestaande uit Bert Stok, Ton van Ingen Schenau en Herman Heuver stelt een programma 

van eisen op voor de nieuwe baan. In juni wordt de vereniging getroffen door een moedwillig 

aangestoken brand. De polsstok hoogspring installatie gaat volledig in vlammen op.      

Wedstrijden/prestaties 

De Hanzeloop wordt voor de 32e maal georganiseerd. Jan van Ommen en Wim de Weerdt worden 

met afstand 1 en 2. Nieuw is een speciale groep voor G-sporters  en een 10 kilometergroep ‘in 

gestolen tijd’.  

Middels clinics voor beginnende hardlopers worden met succes nieuwe leden binnen gehaald. Wim 

Veldhuis is de aanjager van deze actie. 

Wim Veldhuis: 

Toen ik lid werd bij Hanzesport hadden we de trimgroep op de dinsdagavond en  de midden 

lange afstandgroep op donderdag. Ik ben in 2001 begonnen met 10km in je eigentijd (0 tot 

10km beginners) op zaterdagmorgen.  



Begonnen met ongeveer 20 personen en trainen voor de 10km van de 8 kastelenloop in 2002. 

De groep, die mij  het meest is bijgebleven is de lichting van 2004. Ik was op woensdag met 

Hillie samen nog even de laatste voorbereidingen aan het treffen, toen ik er achter kwam, 

dat ik nog wat info vergeten was mee te nemen. Er waren 30 atleten, die zich hadden 

aangemeld. Ik ben toen even naar huis gereden om één en ander op te halen en bij 

terugkomst stonden ze voor de deur van het oude clubhuis te wachten of ze allemaal wel 

naar binnen konden . Ik heb mij toen naar boven gewurmd en daar bleek alles vol te zitten. 

Na telling 91 deelnemers. Ik ben heb toen 3 assistent-trainers geronseld (Joop, Jose en Wim 

Zomer) om dit goed te kunnen opvangen.  We zijn toen met 4 groepen tegelijk van start 

gegaan, onderverdeeld naar niveau. 

G-sporter Maarten Groen doet van zich horen met een Nederlands record bij het hoogspringen van 

1.55 m.  bij het NK en werd geselecteerd voor de Europese kampioenschappen voor G-sporters. Daar 

heeft hij vijfmaal goud gewonnen.  

 

Op de foto staat hij trots met zijn trainer Eddy Groen bij Erica Terpstra, die de prijzen uitreikte. De 

Hanzestedenloop is  vanwege de MKZ –crisis van de agenda gehaald. 

 

 

  



2002 

Ontwikkelingen nieuwe accommodatie 

Bijzondere gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Dat is dit jaar de komende verhuizing naar 

het terrein van Rapiditas. Het aantal leden is inmiddels 358. Streven is dat naar de 500 te brengen, 

het bestuurlijk en technisch kader daarop af te stemmen en de kosten van de primaire taken van de 

vereniging te dekken met uitsluitend de contributie van de leden. In dit kader heeft het trainerscorps 

zich verder bekwaamd en zijn 16 leden zijn opgeleid tot assistent trainer. 

Bestuur 

Afscheid wordt genomen van de bestuursleden Wilma van Goor, Ko Elerie en Anton Kruiderink van 

de wedstrijdcommissie. De Henk Haketbeker wordt uitgereikt aan voorzitter Henk Berndsen. In de 

plaats van Wilma van Goor wordt Janet Duvigneau benoemd. Anton Kruiderink wordt als voorzitter 

van de wedstrijdcie. opgevolgd door  Joop Wigman.  

Wedstrijden/prestaties 

Nieuw op de wedstrijdkalender is de Acht Kastelenloop in Vorden. Een loop met als maximale 

afstand  30 kilometer. Verder staan er o.m. een 10 en een 21 kilometer op het programma.  De 

Brinkloop, Hanzestedenloop en Bronsbergenrun worden uit het wedstrijdprogramma geschrapt. In  

sportief opzicht is 2002 een goed jaar geweest, met goede prestaties van onder andere Maarten van 

den Heuvel, Maarten Groen, Emma Loef, Reinoud Kruithof, Paul Robers en Ko Elerie.  

 

2003 

Bestuur/Nieuwe accommodatie 

In het kader van de toekomstige verhuizing wordt de algemene ledenvergadering dit jaar gehouden 

in de kantine van korfbalvereniging KVZ. Als de voortekenen niet bedriegen verhuist Hanzesport in 

september 2005 naar de nieuwe accommodatie. De accommodatiecommissie heeft inmiddels een 

pakket van eisen opgesteld. Daarvoor is overlegd met deskundigen en is een aantal accommodaties 

van andere verenigingen bezocht. Dit pakket wordt gebruikt bij het overleg met gemeente en 

adviseurs om te komen tot een eerste prijsopgave. Duidelijk moet ook worden welk bedrag de 

vereniging zelf moet ophoesten. De voorzitter doet een dringend beroep op de leden om bij de 

totstandkoming van één en ander de handen uit de mouwen te steken. In 2004 zal opnieuw een 

cursus assistent looptrainer worden georganiseerd. Verder hebben 12 leden een cursus reanimeren 

gevolgd. Het ledenaantal is gestegen tot 392. 

Met het opzetten van een website profileren we ons in de digitale wereld. Voor de veilig lopen op de 

openbare weg worden voor de loopgroepen duidelijke regels opgesteld door de technische 

commissie (hesjes, lampjes, mob.telefoon en EHBO-setje). 

Wedstrijden/prestaties 

De trimgroep viert haar 30 jarig jubileum. Jan Rood, die de groep vanaf het begin leidt, wordt in het 

zonnetje gezet. Hij wordt verrast met de KNAU-waarderingsspeld. De 2e Berkelcross rond Huis Het 

Velde in Warnsveld telde dit jaar 70 deelnemers. Voor het eerst wordt een Duo-run georganiseerd..  



Ook dit jaar weer zijn goede prestaties geleverd. Met name Maarten Groen spant de kroon met maar 

liefst 4 nationale titel bij de NK-Gsporters. Maurits van der Veen presteert het om met 2.18.11 het 

aloude clubrecord op de marathon van Aad Steylen uit de boeken te lopen. Voorts heeft de 

Plusgroep de organisatie van de Speculaaspoppenloop van Aad Steylen overgenomen. Hassan Mao 

toont zijn klasse bij diverse wedstrijden waaronder de 10 km van de Hanzeloop. 

 

  

 


