De sprong
Deze maand de tiende en laatste editie, over de periode 2014 t/m 2018,
geschreven door Jan Jansen.
2014
We starten met het actualiseren van onze visie. Met een groep betrokkenen uit de hele vereniging
verwoorden we de visie (bestaansrecht), de missie (wat gaan we de komende periode doen), de
kernwaarden (de waarden van waaruit we de visie realiseren) en de kernkwaliteiten (nodig om alles
te verwezenlijken). In enkele bijeenkomsten wordt deze opgesteld. Met een mooie vormgeving is dit
A4-tje gepubliceerd en in enkele grotere exemplaren opgehangen in het clubhuis.
Een bijzonder project zijn de clinics met kinderen van de Anna Flokstraschool, een school voor
kinderen met een verstandelijke beperking. De stichting Special Heroes financiert deze en samen met
de gymlerares van de school laten we de kinderen zes weken lang kennis maken met verschillende
onderdelen van atletiek. We sluiten af met een meerkamp in mei. De atleten krijgen een Special
Heroes diploma. Dit is een bijzondere ervaring en de kinderen zijn zeer dankbaar en enthousiast. In
de prijzenkast staan nog steeds enkele beeldjes, die ze na afloop voor ons hebben gemaakt.
Opvallende kleurrijke prijzen tussen de ‘gewone’ prijzen.
Deze ervaring leidt er toe,dat we een groep G-atleten vormen, die wekelijks getraind wordt. Ze
krijgen speciale aandacht en goede uitleg. De kinderen genieten van de mogelijkheid om te sporten
en zijn daar dankbaar voor. In de afgelopen jaren heeft deze groep zich een vaste plek verworven
binnen onze vereniging.
De Aad Steylen groep (AST) start met haar trainingen. Jonge talenten worden begeleid naar de
(sub-)top van de Nederlandse atletiek op de langere afstanden, gericht op uiteindelijk de halve en
hele marathon. De sfeer binnen de groep is leuk en daardoor doen de atleten de vier trainingen per
week met plezier.
2015
We doen nog een Special Heroes programma, maar dan op de Bartimeus school in Lochem. Op deze
school voor zeer slecht ziende tot blinde kinderen hebben we een vergelijkbaar programma gedaan,
maar dan in hun gymzaal. Ook daar is de dankbaarheid groot. Door ze serieus te nemen voelen ze
zich sterk en durven ze meer dan je verwacht. Het is geweldig als je ineens een klein knuistje in je
hand voelt of een knuffel krijgt! Ook hier sluiten we af met een Special Heroes diploma. En trots dat
ze zijn !
Natuurlijk zijn er in deze jaren ook de vaste evenementen. Naast de vier lopen die we organiseren –
Acht kastelenloop, City Hanzeloop, Groote Veldloop en Speculaaspoppenloop- sluiten we het jaar af
met een oliebollenloop en beginnen we het volgende jaar met een nieuwjaarsreceptie. Gezellige
bijeenkomsten zijn dat.

Oliebollenloop
Voor de jeugd organiseren we vrijwel alle jaren een pupillenkamp en een juniorenkamp. Over het
pupillenkamp schrijft Stan Drost in 2014: “Ik vond de spooktocht leuk en spannend. We hebben een
potje voetbal gespeeld met en zonder de begeleiding. Maar ook een zware warming-up met elke
ochtend drie rondjes lopen. We hebben ook een avond broodjes gebakken en marshmallows
gemaakt bij het vuur. Het was een supertof kamp en het zou leuk zijn als er volgend jaar nog meer
kinderen zouden komen.”
De pupillen en junioren doen in de zomerperiode steevast mee aan de stedenwedstrijden. Bij de
finales in september staan ook met regelmaat pupillen van Hanzesport op het podium. In de winter
zijn er crosswedstrijden en indoorwedstrijden. Maar de kers op de taart is het NK Indoor voor
senioren. In het betreffende weekend is er vaak een estafette of een loopafstand voor de jeugd en
kunnen ze zich opgeven voor mandendrager. Een hele leuke ervaring, want ze staan soms oog in oog
met de Nederlandse toppers.

Mandendragers bij de NK Indoor Apeldoorn
Voor de vrijwilligers wordt er een aantal jaren een vrijwilligersdag georganiseerd en daarna is er een
paar jaar een vrijwilligersattentie verzonden. De gezelligheid speelt een belangrijke rol in de
vereniging, in de groepen, tijdens de bijeenkomsten en in de kantine vooral op de dinsdagavond met
de vaste schenkers Evert en Herman. De band die je opbouwt in je sport, neem je mee naar deze
momenten.

Vrijwilligersdag
In dit jaar werken we mee aan het tot stand komen van een triatlon in Zutphen samen met de wieleren toervereniging ETP en De Vrije Slag Door Zutphen. De eerste is nog een bescheiden wedstrijd,
maar daarna is de stichting triatlon Zutphen opgericht en heeft deze zelfstandig de volgende edities
georganiseerd. Natuurlijk met alle hulp en steun van de in de stichting vertegenwoordigde
verenigingen en hun vele vrijwilligers. Langzamerhand is dit ook een volwassen evenement
geworden.
We nemen afscheid van de Stichting Zutphen Sportief, die de eerste jaren, dat de City Hanzeloop in
de binnenstad van Zutphen werd gelopen, de organisatie voor zijn officiële rekening nam. Daarmee
nemen we deze loop weer geheel in eigen handen. Al jaren hebben we ruim duizend deelnemers en
daar lijkt het zich op te stabiliseren. Het prachtige gecertificeerde parcours langs de IJssel en vanuit
de Zuidwijken weer terug naar die mooie oude binnenstad, met die fantastische finish onder de
Drogenapstoren, door vormt nu al weer jaren één van onze grootste evenementen.
2016
In 2016 gaan het HRTT en de AST-groep samen in het Topteam Hanzesport. Herman IJzerman is nog
steeds de vaste trainer van deze groep en daarmee het gezicht van de loop-toppers van Hanzesport.
Door blessureleed en gebrek aan atleten doen de Masters een aantal keer niet mee met de
competitie. Op individuele basis doen Mariët en Monica (beiden werpen) , en Wilma (middellange
afstand ) wel mee met verschillende nationale wedstrijden en met succes. Alle drie staan ze
regelmatig op het ereschavot. In 2016 wordt voor het eerst het NK werpvijfkamp voor Master
georganiseerd. Ongeveer 90 atleten uit verschillende leeftijdscategorieën doen hieraan mee.
Hanzesport wordt vertegenwoordigd door Mariët Voskamp, Monica Kindervater en Han van Dijk. Zij
weten voor Hanzesport verschillende medailles in de wacht te slepen.

Kogelslingeren masters (Monica)
In de zomer vindt het Europees kampioenschap Atletiek in het Olympisch Stadion in Amsterdam
plaats. Als aardigheidje voor trainers en jeugdatleten gaan we er vrijdags met de bus naar toe. We
genieten van de vele nummers en vooral de winst van Daphne Schippers op de 200 meter was
prachtig om te zien. We zitten op de tribune, waar je recht op de finish kijkt en hebben zo een ideaal
zicht op de laatste 100 meter. Na afloop met de bus terug naar onze eigen baan, waar we ’s avonds
laat aankomen. Het was een mooie en feestelijke dag!
2017-2018
Ook in 2017 en 2018 organiseren we het Nationaal kampioenschap Werpen voor Masters. In eerste
instantie wilden we daarna nog een groter NK organiseren, maar dat lijkt momenteel niet haalbaar.
Daarvoor heb je een groter aantal vrijwilligers nodig dan die we nu kunnen inzetten. Misschien iets
voor de toekomst. Alle drie de NK’s verlopen smetteloos, dankzij de inzet van het Wedstrijd
Organisatie Comité en de vele vrijwilligers. Bij het eerste NK is er nog een kleine verrassing: het
Wilhelmus blijkt niet op de CD te staan, ook al stond het zo vermeld. Er staat een totaal ander lied
op. Er wordt gestart zonder Wilhelmus. Bij de volgende edities is dit euvel opgelost.

In deze jaren vinden er nog enkele bijzondere gebeurtenissen plaats. Het job team heeft naast de
materiaalbunker de Gerrit Vos -trap gemaakt en daarmee de bijzondere inzet van Gerrit geëerd. Na
meer dan 40 jaar als vrijwilliger op vele gebieden, waarvan de laatste jaren in het jobteam, mag zo’n
eerbetoon er ook wel zijn.

Ook wordt dit jaar het 20-jarig bestaan van de 50+ groep gevierd. Charles van Oosterhout is al vele
jaren de trainer van deze groep geweest.
Nu we aan het eind van de geschiedschrijving komen, is het tijd alle vrijwilligers te bedanken voor
hun inzet, sommigen al decennia lang en ook alle atleten die met hun prestaties de club vorm geven.
Dankzij alle tijd, die geïnvesteerd wordt door alle leden en betrokkenen hebben we een hele mooie
club, die er mag zijn en klaar staat voor een veelbelovende toekomst.

