
 

  

 

 

 

Deze maand de achtste editie, over de periode 2004 t/m 2008, 

geschreven door Herman Heuver. 

 

 

2004 - 2008  

 

 
2004 

 

Deze periode staat vooral in het teken van de nieuwe accommodatie en dan specifiek de 

nieuwe kunststofbaan, waar zolang naar is uitgekeken. Het wordt omarmd als een 

droomscenario, maar feitelijk is het bittere noodzaak om als atletiekvereniging de 

toekomst in te kunnen. Onze club deed, volgens de genomen beslissing in de 

gemeenteraad, niet mee in de carrousel van veldsportaccommodaties. De door 

Hanzesport aangegeven noodzaak voor een kunststofbaan wordt politiek in eerste 

instantie anders beoordeeld. In het positieve scenario zou Hanzesport als laatste 

aansluiten bij deze herstructurering. Door de fusie van de korfbalverenigingen ZKC en 

Rapiditas, kwam deze nieuwe vereniging (KVZ) als eerste in aanmerking voor een nieuwe 

accommodatie. Als gevolg van deze ontwikkeling kwam er een locatie vrij. Het was 

intussen ook duidelijk, dat de naastgelegen voetbalvelden niet vrij kwamen. 

Voetbalvereniging AZC geeft de voorkeur om zelfstandig op de huidige locatie te blijven. 

In het gemeentelijk beleid is er voor gekozen om, in aansluiting op Hanzehof, Hanzehal en 

voetbalaccommodatie voor AZC, het vrijgekomen terrein van de korfbal te bestemmen 

voor de atletiekaccommodatie. 

 

Eindelijk de HOERA stemming over de langgekoesterde wens binnen onze 

club. 



 

 

Zo kan het toch niet langer! 

 

Er volgen onderzoeken of dit inderdaad kan op deze locatie. De voorschriften van 

NOC*NSF geven de randvoorwaarden met toleranties, waaraan een baan moet voldoen. 

Het blijkt min of meer net te passen. Het is ietwat krapjes aan de zijkanten van de baan. 

Door de bochten iets “scherper” te maken ontstaat er toch voldoende ruimte. Eén van de 

consequenties is ook, dat er in vergelijking met de bestaande sintelbaan accommodatie, 

geen ruimte is voor 8 sprintbanen maar 6. Anders zou de naast gelegen scouting club ook 

nog onderdeel moeten uitmaken van de herschikking sportvelden. Dit laatste is geen 

gewenst scenario. 

https://hanzesport.us7.list-manage.com/track/click?u=badfd84e8c4c7a20f2b2c2fdf&id=329252b53d&e=b335e02770


 

 

Duorun 2004 

Ondanks alle aandacht voor de nieuwe accommodatie gaan ook de “normale ” activiteiten 

als wedstrijden , trainingsweekenden enz. gewoon door. 

In voorbereiding op de nieuwe baan wordt een commissie gevormd. Leden hiervan zijn, 

Bert Stok, Ton van Ingen Schenau, Herman Heuver, bijgestaan door Cees de Boer, Jan 

Jansen, Wim Veldhuis, Bert Groot Kormelink, Fabienne Tousain, Tosca Lammers, Ton 

ten Have, Henk Berndsen en Marian Aalderink. Vanuit de gemeente is Kees Samuels het 

aanspreekpunt. Hiermee zijn alle aspecten t.a.v. de nieuwe accommodatie zoveel mogelijk 

vertegenwoordigd. Dit gaat over wensen met betrekking tot aanleg baan, opslagruimte, 

verbouwing clubhuis en inrichting hiervan, maar ook PR. In de omgeving worden een 

aantal accommodaties bezocht. Dit om zoveel mogelijk kennis op te doen en ervaringen te 

delen. 

De aanleg van de baan gebeurt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Bij de 

planvorming met bijhorende tekeningen en bestek zit Hanzesport aan tafel om 

inhoudelijk mee te denken, welke voorzieningen nodig zijn om tot een volwaardige 

accommodatie te komen. Met name wordt aandacht besteed aan de positionering van 

technische nummers in combinatie met trainingsmogelijkheden. Zo is de zandbak in de  

https://hanzesport.us7.list-manage.com/track/click?u=badfd84e8c4c7a20f2b2c2fdf&id=fc04d20156&e=b335e02770


 

 

buitenhoek van de baan een gewenste trainingsfaciliteit, maar ook het dijkje, dat aansluit 

op de materiaal bunker. Dit laatste kwam ook goed uit voor de grondbalans, omdat voor 

de nieuwe baan grond moest worden ontgraven en anders moest worden afgevoerd 

 

 

 

 

Een hele klus. 

Met de overstap naar de nieuwe accommodatie was het ook duidelijk, dat de huurprijs 

omhoog zou gaan. Enkele jaren geleden was hiervoor al veel aandacht door in te zetten op 

ledengroei. Die groei zit er nu goed in. Het ledental in de loopgroepen neemt behoorlijk 

toe. Met het vooruitzicht van een nieuwe baan is dit ook aantrekkelijk voor de jeugd. 

Ledenaantal stijgt behoorlijk van 513 in 2004 naar 650 in 2008. Er is toename van 

trimleden in het algemeen, maar de toestroom van vrouwen is in deze jaren opvallend. 

Met name bij de senioren verschuift het beeld van mannen naar vrouwen. Atletiek als 

individueel te beoefenen sport met gekwalificeerde trainingen is er voor zowel mannen als 

vrouwen. 

De nieuwe baan is onderdeel van het te vernieuwen huurcontract met de gemeente. Ook 

het btw-aspect speelt hierbij een rol. Gelet op de voordelen, volgt het besluit om SAAZ 

(Stichting Atletiek Accommodatie Zutphen) op te richten. SAAZ wordt de formele huurder 

van de baan. Vervolgens wordt deze huur aan de individuele leden van Hanzesport, via de 

contributie, doorbelast. Ook derden kunnen de baan van SAAZ huren. 

De consequentie is, dat SAAZ ook eigenaar wordt van de opstallen. Voor het aanwezige 

clubhuis van voorheen korfbalclub Rapiditas wordt een renovatieplan / vitaliseringsplan 

ontwikkeld, dat aan de functie van een clubhuis voor atletiek moet voldoen. Dit gebeurt 

met mede-commissie leden onder leiding van Herman Heuver. Douche- en kleedruimtes, 

kantine, inrichting et cetera. worden aangepast. De wens van een krachthonk is onderdeel 

van de planontwikkeling, maar ook het wedstrijdsecretariaat, materiaalbunker, 

lichtmasten en wedstrijd- en trainingsmaterialen. Opvallend is de entree met 

vloerbedekking, die de bezoeker het idee geeft op een atletiekbaan te zijn.  

https://hanzesport.us7.list-manage.com/track/click?u=badfd84e8c4c7a20f2b2c2fdf&id=e885bb0f0e&e=b335e02770
https://hanzesport.us7.list-manage.com/track/click?u=badfd84e8c4c7a20f2b2c2fdf&id=55af7d482c&e=b335e02770


 

De lijnenstructuur met bekleding en kleurstelling is doorgezet in een prachtige 

muurschildering. Deze expressieve schildering is uitgevoerd door Henk Valkeman en José 

Veldhuis. 

 

 

Het bestaande clubhuis wordt rigoureus aangepakt. 

 

Deze omvangrijke en noodzakelijke verbouwing met alle bijbehorende kosten van 

inrichting moeten door SAAZ worden gedragen. Hiervoor is financiering noodzakelijk. 

Met geldleningen en garantstelling van zowel Hanzesport als gemeente gaat dit lukken. 

In september 2005 wordt de nieuwe accommodatie feestelijk geopend. 

  

 

https://hanzesport.us7.list-manage.com/track/click?u=badfd84e8c4c7a20f2b2c2fdf&id=6f04f9cb86&e=b335e02770
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Openingswedstrijd. 

 

 

Onze nieuwe trots! 

https://hanzesport.us7.list-manage.com/track/click?u=badfd84e8c4c7a20f2b2c2fdf&id=fe6777597a&e=b335e02770


 

 

Willem Geerken (wethouder) overhandigt de sleutel aan Henk Berndsen (voorzitter). 

  

 

https://hanzesport.us7.list-manage.com/track/click?u=badfd84e8c4c7a20f2b2c2fdf&id=3a74e0c076&e=b335e02770
https://hanzesport.us7.list-manage.com/track/click?u=badfd84e8c4c7a20f2b2c2fdf&id=6edecbfc35&e=b335e02770


 

Het clubhuis wordt geopend door de ere-voorzitter Henk Haket. 

  

 

In de periode 2001-2006 is Henk Berndsen † (4-4-1946 / 26-10-2010) voorzitter van onze 

vereniging. In de periode daarvoor was hij 8 jaar bestuurslid/penningmeester. Henk heeft 

met zijn inzet een grote bijdrage geleverd aan de positieve besluitvorming omtrent de 

totstandkoming van de nieuwe accommodatie met een groeiende vereniging, die vooruit 

kan. Hij is ook de stimulator om Nordic Walking en wandelgroepen binnen Hanzesport 

op te nemen. 

Start to Run wordt in 2004 opgepakt en dit loopproject wordt hierna nog dikwijls 

herhaald met veel beginnende lopers, waarvan in het algemeen meerderen zich aansluiten 

bij onze club. 

In 2005 start de groep Nordic Walking. Een van oorsprong in Finland ontstane 

wandelvorm met aangepaste skistokken (poles) doet ook bij ons zijn intrede. Deze 

intensieve vorm van bewegen is geschikt voor jong en oud. Het is een training voor het 

hele lichaam, je gebruikt alle spieren. Hiervoor hebben een aantal trainers een specifieke 

opleiding gevolgd om dit ook aan de “stokken wandelaars” goed te kunnen overbrengen. 

 

 

Tijdens het wandelen genieten van mooie vergezichten. 

  

https://hanzesport.us7.list-manage.com/track/click?u=badfd84e8c4c7a20f2b2c2fdf&id=da4b39a28d&e=b335e02770


 

Als een soort logische aanvulling op het Nordic Walking volgt in 2006 bij onze 

club Sportief Wandelen ook wel Brisk Walking of Power Walking genoemd. Het is een 

onderdeel, dat gericht is op conditie trainingen onder deskundige leiding voor jong en 

oud. De gedachte is, dat bewegen goed is. Hardlopen is nu eenmaal niet voor iedereen 

weggelegd. Dat Hanzesport als atletiekvereniging hiervoor de faciliteiten biedt, sluit 

naadloos aan bij de ontwikkelingen van de tijd. 

In het voorjaar van 2006 start Han van Dijk met een cursus voor Masteratleten (35+) op 

de technische onderdelen. Het enthousiasme voor deze vier maanden durende cursus is 

groot. Niet alleen kunnen de deelnemers kennis maken met alle spring- en werpnummers, 

ook wordt er aandacht besteed aan hordelopen en het starten uit startblokken. Na deze 

cursus gaat een klein groepje door met trainen en doet er in het zelfde jaar zelfs al een 

mannenploeg mee met de Mastercompetitie. In 2007 volgen de vrouwen. 

In 2008 doen Monica Kindervater, Mariët Voskamp en Han van Dijk mee met het NK 

werp5kamp voor Masters in Harderwijk. Zowel Han (M50) als Monica (V35) worden 

kampioen in hun categorie. Mariët (V45) wordt tweede in haar categorie. Ze zetten 

hiermee Hanzesport mooi op de kaart. 

  

 

https://hanzesport.us7.list-manage.com/track/click?u=badfd84e8c4c7a20f2b2c2fdf&id=95ff24d03a&e=b335e02770


 

In dat zelfde jaar doen er maar liefst 2 heren- en 2 damesploegen mee met de 

Mastercompetitie ( 2e divisie ). 

  

 

Monica en Han hebben de smaak te pakken en doen in 2008 ook mee met twee 

internationale wedstrijden. De werp5kamp in Börken (Duitsland) en de Europese 

Kampioenschappen in Ljubljana in Slovenië. Beiden doen het erg goed in Börken met 

resp. een eerste en tweede plaats in hun categorie. 

In Ljubljana eindigt Monica met speer als vierde, helaas net buiten het podium. Het is een 

mooie ervaring. 

Ook Hanzesport gaat mee met de digitale ontwikkelingen. In 2007 wordt de website 

vernieuwd. 

Het jeugdbestuur krijgt in 2007 een nieuwe status binnen Hanzesport wat wordt 

geformaliseerd met een convenant. 

Op 28 maart 2007 wordt door de gemeente Zutphen het Nederlandse 

Veldloopkampioenschap voor ambtenaren georganiseerd. 5000 deelnemers komen naar 

Zutphen. Hanzesport maakt dit evenement met haar inzet van vrijwilligers tot een groot 

succes. Hier wordt ook de eerste ervaring opgedaan met elektronische tijdregistratie. 

https://hanzesport.us7.list-manage.com/track/click?u=badfd84e8c4c7a20f2b2c2fdf&id=4e02ec3c9b&e=b335e02770


 

 

Top Team Hanzesport 2007. 

  

 

In 2007 wordt het Top Team Hanzesport (THH) opgericht. Het doel is om talentvolle 

jeugd te stimuleren. THH is een combinatie van atleten van de technische nummers en 

van de looponderdelen. Trainers zijn Ennie van Benthem en Herman IJzerman. 

De goede prestaties van Maarten van de Heuvel (Ned. kampioen 800 m JA en daarna 2e 

bij NK senioren 800 m.) en Bram Rouwen laten hiervan het resultaat zien. Bram Rouwen 

wordt Nederlands Kampioen senioren op de 1500 m. 

https://hanzesport.us7.list-manage.com/track/click?u=badfd84e8c4c7a20f2b2c2fdf&id=208ffa2e1a&e=b335e02770


 

 

Finish 1500 meter NK Senioren 2007 met Bram Rouwen (209). 

  

 

In 2008 gaat het team verder met alleen de loopatleten onder de naam HRTT 

(Hanzesport Running Top Team). 

In 2008 ontstaat er contact met ROC Aventus om jongeren met problemen te helpen door 

het geven van clinics en deze groep zo kennis te laten maken met een “gezonde 

levensstijl”. Ondersteunen van deze doelgroep sluit aan op de visie van Hanzesport die 

uitgedragen wordt met “Way of Life”. Het leerdoel is aan te duiden als: Energie Bewegen 

en Gezondheid. 

https://hanzesport.us7.list-manage.com/track/click?u=badfd84e8c4c7a20f2b2c2fdf&id=15af4d2cb5&e=b335e02770


  

 

In 2008 viert de 55+ groep haar 10 jarig jubileum. Het getal 55 wordt geschrapt. De naam 

wordt PLUSGROEP. Dit laatste sluit meer aan met doelgroep, want leeftijd jong of oud 

doet er niet toe. De doelstelling blijft: 

 Differentiatie, niet-prestatiegericht het onderhouden en verbeteren van de 

lichamelijke en geestelijke conditie. 

Naast serieuze sportieve inzet besteedt de groep ook veel aandacht aan gezelligheid. 

 

 

  

Dit was het achtse deel van de historie van Hanzesport. 

Het stuk komt binnenkort ook op de website te staan. 

 

Deel 9 komt half november uit. 

 

Gezocht 
  

Voor het beschrijven van de geschiedenis kunnen we gebruik maken van ons archief van 

documenten, krantenknipsels e.d. 

 

https://hanzesport.us7.list-manage.com/track/click?u=badfd84e8c4c7a20f2b2c2fdf&id=ef60dd44a9&e=b335e02770


 

 

Wij zijn nadrukkelijk op zoek naar aanvullingen op deze gegevens om zo een zo compleet 

mogelijk beeld van de geschiedenis te kunnen beschrijven. 

Heb je informatie die van belang kan zijn of weet jij iemand, die dat heeft, stuur dan een 

mail naar Jan Rood (historieavh@gmail.com). 

Hij neemt dan contact met je op om af te spreken op welke manier er van jouw gegevens 

gebruik kan worden gemaakt (kopie, scan, origineel). 

 

Ook eventuele opmerkingen of aanvullingen op de reeds verschenen uitgaven van “De 

Sprong” kun je aan dit mail adres sturen. 
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