Nieuwsbrief
Voorwoord
Voor u ligt al weer de derde Nieuwsbrief van Avantri,
deze keer geheel gewijd aan ons aankomend 50-jarig
bestaan. Voor dit heuglijke feit is een Jubileumcommissie
in het leven geroepen, bestaande uit Frans van der Ham,
Gerrit de Jong, Xander de Ruiter, Hans Sterrenburg en
Simone Zwijnenburg. Deze commissie heeft een keur
aan activiteiten gepland waaronder enkele filmavonden
met historische beelden van onze vereniging, de Ronde
van de Krimpenerwaard en zelfs de coopertest van Ad
Verhoeff wordt voor het komende jaar weer enkele malen
georganiseerd. Kortom voor elk wat wils. Alle geplande
activiteiten vindt u in deze nieuwsbrief waardoor
deze, net als de vorige nieuwsbrieven,weer een echt
bewaarexemplaar is. Veel leesplezier en tot ziens bij
een of meerdere van de in deze nieuwsbrief genoemde
activiteiten.
Met vriendelijke groet,
Ronald Hamaker
Voorzitter

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Op maandag 6 januari 2014 bestaat Atletiek- en
Trimvereniging Avantri precies 50 jaar. Dit moment in
onze clubgeschiedenis willen wij niet zomaar voorbij laten
gaan. Wij vinden het dan ook fijn om samen met onze
leden bij dit jubileum stil te staan. Van harte nodigen wij u
uit voor onze jubileumreceptie op
zaterdag 11 januari 2014, aanvang 19.30u in ons
clubgebouw.
Graag tot ziens.
Bestuur van Avantri

Uitnodiging Filmavonden
Er worden drie filmavonden georganiseerd over de
geschiedenis van Avantri. De aanvang is om 20.00u en het
clubhuis is open vanaf 19.30u.
Op deze avonden kunt u kijken naar compilaties over o.a.
de geschiedenis van de Stormbaan, het begin van Avantri,
trainingskampen, het bevrijdingsvuur, polshoogmarathon,
de 100 Slotentocht en de bouw van de clubhuizen.

Jubileumuitgave

Agenda
11 jan 15.30u: Receptie officieel genodigden
19.30u: Receptie leden Avantri
21 feb 20.00u: 1e filmavond met historische
Avantri beelden
15 mrt 20.00u: Feestavond / reünie oud-leden
5 apr Parkloop
16 apr 19.48u: 1e Coopertest
17 apr 14.00u: Borrelmiddag voor 55+ van Avantri
18 apr 20.00u: 2e filmavond met historische
Avantri beelden
16 mei 20.00u: 3e filmavond met historische
Avantri beelden
18 mei Ronde van de Krimpenerwaard
Historische Meerkamp
21 mei 19.48u: 2e Coopertest
18 juni 19.48u: 3e Coopertest
28 juni Atletiekfestijn pupillen/ CD junioren
5/6 juli Avantri Meerkamp
20 aug 19.48u: 4e Coopertest
17 sep 19.48u: 5e Coopertest
19 sep Dropping
24 sep Nazomerloop
25 okt Dijkloop
15 nov 14.00u: Pupillendisco
19.30u: Casino feest Junioren
31 dec Oliebollenloop

Uitnodiging Feestavond/reünie
Een 50-jarig jubileum moet natuurlijk groots gevierd
worden. Daarom wordt op 15 maart een feestavond
georganiseerd in het Bastion te Schoonhoven. Dit feest
is ook direct een reünie voor oud-leden. De avond
begint om 20:00 uur. Vanaf 11 januari 2014, tijdens
de jubileumsreceptie, begint de kaartverkoop voor de
feestavond. Wees op tijd, want op is op!

Uitnodiging Avantri 55+
borrelmiddag
Op 17 april organiseert de jubileumcommissie een
gezellige middag voor onze 55+ Avantrianen. Onder
genoot van een hapje en een drankje kunnen deze
Avantrianen gezellig met elkaar 50 jaar Avantri
bespreken.

Coopertest
Onze alom bekende Coopertest van Ad Verhoeff wordt
weer 5 keer van stal gehaald.
Op de derde woensdag van de maanden april, mei,
juni, augustus en september wordt om 19.48u weer 12
minuten hard gelopen op onze mooie kunststofbaan.
Kosten voor deelname bedragen één euro.

Ronde van de Krimpenerwaard

Dropping

Voor het eerst werd de Ronde gelopen ter gelegenheid
van het 40-jarig jubileum. De Krimpenerwaard wordt
rondgelopen globaal over Vlisterdijk, IJsseldijk en Lekdijk.
Soms moest hiervan even worden afgeweken vanwege
werkzaamheden of vanwege de veiligheid.

Het is donker. De maan geeft net genoeg licht om te zien
waar je loopt. Je staat ergens in de ‘middle op nowhere’
op zoek naar de juiste route naar Avantri.

Toen deden 13 teams mee. Het was een geweldig
evenement en onder grote druk werd besloten dit jaarlijks
te organiseren. Maar, zoals zo vaak, de vierde aflevering
werd geschrapt omdat er gewoon te weinig ploegen zich
hadden aangemeld.
Nu is het evenement weer van stal gehaald en de animo
lijkt nu erg groot. Ook zijn er al toezeggingen van atleten
die de afstand individueel willen afleggen.
Tien jaar geleden was de afstand 55,920 kilometer. Deze
keer zal het daar in de buurt liggen. Niet dat het parcours
is gekrompen of zo maar in die tien jaar is er weer genoeg
aan de wegen gesleuteld. Dus: 18 mei, houd ‘m vrij.

Historische Meerkamp
Wie de historie kent van de meerkampen van
Avantri, weet dat Avantri goede meerkampers heeft
voortgebracht. Meerkamp heeft altijd geleefd bij
Avantri! Een club van all-rounders, die bij diverse
NK’s en bij buitenlandse wedstrijden de clubkleuren
vertegenwoordigden. Wat willen we met een “Historische
meerkamp”? Vooral tijden laten herleven!
De deelnemers (leden en oud-leden) ontmoeten elkaar in
een meerkampvorm, waarin de minder blessuregevoelige
onderdelen aan bod komen. Het programma bestaat
uit kogel, hoog, discus, speer en 600m. In één van de
pauzes krijgt het aloude ‘kersenpit spuugen’ ook de
aandacht. Mooi als we al die kanjers van weleer bij elkaar
krijgen. We rekenen toch wel deze dag op deelname van
Dick, Rob, Hin, Maaike, Yvette, Henk, John, Frank, Wim,
Edwin, Rob, Marco, Roald, Ad, Gerard, Frans, Erika,
Ben, Hans, Arie, Arjan, Marillon, en nog een heel stel.

Durf jij het aan om mee te doen met de dropping die
door de Jubileumcomissie georganiseerd wordt? Meld
je dan aan en laat zien dat je zonder hulpmiddelen de
Stormbaan kan vinden!

Atletiekfestijn
pupillen / CD junioren
Deze dag staat in het teken van acht atletiekonderdelen
die de pupil of junior samen met een familielid kan gaan
beoefenen. Het wordt een iets andere opzet dan de
vertrouwde Kind/Ouderdag, maar gezelligheid staat deze
dag bovenaan.

Uitnodiging Pupillendisco
Speciaal voor de pupillen wordt het clubhuis van Avantri
op 15 november omgebouwd tot een echte discotheek.
Met muziek en wat eten en drinken gaan we vieren dat
we 50 jaar bestaan. De Pupillendisco is vanaf 14:00 uur
geopend en we hopen dat er veel pupillen komen, want
wie wil dit nou missen?

Uitnodiging Casinofeest junioren
Na de Pupillendisco wordt ‘s avonds vanaf 19:30 uur een
Casinofeest voor de junioren gehouden. Een chiq feest
waar alleen chique mensen komen. We verwachten alle
mannen in pak en alle vrouwen in mooie jurken. Doe je
best en verras ons met jouw kostuum!

Kijk voor meer nieuws op www.avantri.nl

