


Nadat het jaar 1975 min of meer 
luidruchtig van start was gegaan, 
startte bij avantri de nieuwjaarsfuif, 
welke tot diep in de ochtend duurde. 
Dat alcoholische en koolzuurhoudende 
dranken daar een fervente rol speelden 
behoeft geen nader betoog.
De hoofdzaak was gezelligheid, en die 
was in zeer ruime mate aanwezig.
Het nieuwe jaar zette dus goed in, 
dat bleek ook enkele dagen later, toen 
enkele leden met ereplaatsen, behaald 
in diverse crossen, naar de zilveren 
veste terugkeerdeno 
Laten we hopen dat deze cadans zich 
dit jaar zal blijven handhaven.
We hoeven u niet te vertellen dat u 
daar aan mee kunt helpen.

henk schep.



een verjaardag te vieren oj een }eeótje bouwen1 

dooló wijnkelder zorgt graag voor de drankjeó !
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Het gehele jaar door de nieuwste kollekties

LU XE LE D E R W A R E N
U weet het toch )

Altijd iets aparts en..........voordeliger!
Ook woensdagmiddag geopend

W. J. SEYNDER
SCHOONHOVEN

Haven 42 -  Telefoon 2486

TAXI BESTELLEN HAAK BELLEN

ROUW- EN 
TROUWRIJDEN 
ZIEKENVERVOER

2488
halvemaan 10 
schoonhoven

3

35

%

rvT

ZOETEKMEER 
1 december

De afdeling Gouda van de knau organi
seerde ook dit winterseizoen weer 
een crosscompetitie.
In dit kader werden op zaterdag in 
Zoetermeerj in het prachtige 
Van Tuyl sportpark9 de eerste 
wedstrijd (uit een reeks van vier) 
gehouden, , -
Hier verschenen ook negen atleten van 
avantri aan de start.
Bij de jongens-b die plm, 3200 meter 
liepen^ debuteerden jos verlegh en rene 
scherrenbergj beiden liepen in een 
goede stijl naar resp. vierde en zevende 
plaats.
Tijd voor jos'12 minuten en 13 sekonden, 
voor renê 13 minuten en 35 sekonden.
Bij de senioren gingen 55 deelnemers van' 
start voor een race over plm. 7500 meter.

Albert Plesmanstraat 1 
Telefoon 2894



Kees van der heul nam direkt na de 
start de leiding en stond deze niet 
meer af.
Zo won hij met grote voorsprong, en liet 
een tijd van 23 minuten en 24-,4- sekonden 
voor zich noteren.
Jan zijderlaan was ook steeds in de 
kopgroep, (welke zich achter kees 
vormde), te vinden en eindigde als 
zesde in 25 minuten en 15 sekonden. 
Dankzij een geweldige eindspurt werd 
wies scheepers negende in 25 minuten 
en 51 sekonden.
Hans Boon werd door een zeer regelmatig 
gelopen race tiende, zijn tijd werd 
25 minuten en 54- sekonden.
Ad verhoeff werd 21e met als tijd
27 minuten en 50 sekonden.
Piet stam werd 25e in een tijd van
28 minuten; on 35 sekonden.
Hans sterrenburg liep geheel fris de
4.000 meter prestatiecross uit.

Ad verhoeff.
GOUDA
21 december

De jaarlijkse gouda-cross telde dit 
jaar 34-5 deelnemers.
Daar stond tegenover dat de kwaliteit 
van de senioren dit jaar belangrijk 
minder was.
Het parkoers was door zandophogingen 
minder zwaar dan de voorgaande jaren 
het geval was.
Er waren vier lopers van avantri 
aanwezig.
Het nieuwe avantri-lid uit capelle 
a/d ijssel, E, Bol liep mee bij de 
j ongens-d.
Hij wist zich van de 24- lopers als 12e 
te plaatsen.
Zijn tijd was 3 minuten en 14- sekonden.
Bij de senioren kon rolf van kasteren 
van avr een gemakkelijke overwinning 
behalen.
Kees van der heul had voorrang gegeven 
aan de centrale training, zodat hij de 
beker, die hij vorig jaar won, niet 
kon verdedigen.
Maar van avantri liepen er toch nog

drie senioren in de strijd mee.
Wies scheepers slaagde er in zijn sportieve 
rivaal hans boon met zeven sekonden 
te kloppen.
Wies eindigde met 23 minuten en acht 
sekonden op de 22e plaats, en hans nam 
de 24-e plaats in met 23 minuten en
15 sekonden.
Ook een nieuwe naam in de vereniging is 
rinus pecht uit capelle a/d ijssel die 
de 72,00 meter in 26 minuten en 12 
sekonden aflegde.
Hij eindigde op de 4-4-e plaats.
Nico de jong en hans sterrenburg gaven 
het grote voorbeeld voor de trimmers, 
want ze namen deel aan de prestatieloop.

UTRECHT
28 december

De utrechtse atletiekvereniging hellas 
organiseerde na de kerstdagen een 
halve marathon en prestatielopen over 
5, 10 en 15 km.
Het was deze zaterdag voor het eerst 
sinds lange tijd mooi weer.
Onder deze omstandigheden konden de plm0 
4-00 deelnemers met plezier hun afstanden 
op een pittig parkoers door het panbos 
volbrengen»
De halve marathon trok 215 atleten, 
waarvan jan de hollandor van.hellas 
de snelste bleek te zijn.
Hij finishte met flinke voorsprong in 
1 uur 13 minuten en 26.6 sekonden,
Tweede werd r. bloem van aavs36 in 1 uur
16 minuten en 5 sekonden.
Onze wogloper-specialist wim brauns kon 
in het grote veld van lopers uitstekend 
uit de voeten komen.
Hij wist zich als 22e te plaatsen met een 
tijd van 1 uur 21 minuten en 8 sekonden.
G0ES
.4 j anuari

Zaterdag 4 januari namen drie leden van 
avantri deel aan de 14-e wallenloop te 
goes, en niet zonder succes.,
De heren en veteranen liepen 7800 meter, 
oftewel zes ronden van 1300 meter.



Deze voerden over en langs de prachtige 
oude stadswallen.
Van start af namen kees van der heul 
en de plaatselijke favoriet martijn 
van prooyen en anteunissen uit 
aalsmeer de leiding.
Door het hoge tempo scheiden dit 
drietal zich snel af van de rest van 
het óO tal tellende deelnemersveld. 
Vooral in de derde ronde trachtte 
kees van der heul door demarage weg 
te komen.
Alleen de door eigen publiek gesteunde 
van prooyen kon deze demarages 
beantwoorden en zag zelfs in de laatste 
ronde kans van kees weg te lopen.
Hetgeen hem de zege bracht, na een 
enerverend duel.
Tijd van van prooyen 23.33.2 minuten 
en van kees 23.41«5 minuten.
Wies scheepers van avantri liep een 
goede race in de sub-kopgroep en 
eindigde als 23e in een tijd van 26 
minuten en 45 sekonden.
Piet stam debuteerde bij de veteranen 
met een derde plaats in 29 minuten 
en 25 sekonden.
Met deze successen luidde de 
avantri-atleten het jaar 1975 goed in.

Piet stam.
D M  HAAG
4 januari

Zaterdag 4 januari nam ad verhoeff 
deel aan de eerste ptt veldloop- 
kampioenschappen.
De wedstrijd werd gehouden op het 
landgoed clingendael.
De afstand was negen kilometer, verdeeld 
over vier ronden.
Er deden 65 s tante possen51 mee, uit 
het gehele land.
Ad behaalde een vierde plaats bij de 
heren in een tijd van 34 minuten en 
16 sekonden.
De wedstrijd werd gewonnen door een 
postbode uit breda, genaamd d. gonners 
in 30 minuten en 8 sekonden.
Op de derde plaats eindigde opnieuw 
een besteller, ditmaal uit de

U d oet Uu) beAt b-cj de beoe^eni.ng 
van Uu) ópostf???
ONZE men&en doen 
dat b-ij hun wenk! 

-  neemt U een* een  
pAoefi!?

aannemeu b ed x ij  
de WUYTER & van ENGELEN 

doe heX zeZfi-w^nkeZ 
KEUKENCENTRUM SCHOONHOVEN 

Havens'üiaxvt 40-Teie^oon 01823-301S



MODESCHOENEN

Haven 80 Tel. 01823-2385

V O O R  AL U W
FEESTELIJKE

DRANKEN

U BENT 

V A N  HARTE 
W E LK O M  
IN  O N Z E  

RUIM 

GESORTEERDE 

SLIJTERIJ 

ook gekoelde 
dranken

delek S C H O O N H O V E N  

TEL. 01823-2357 
LEKDIJK 1

hoek havenstraatsewal

omgeving n.1. n. verkade uit alphen 
a/d rijn»
Zijn tijd was 33 minuten en 44- sekonden.

Ad verhoeff»
UBBERGEN 
5 j anuari

Onze drukke secretaris gcrrit de jong 
liep deze zondag een vijftien kilometer 
snelwand el wed strijd in Ubbergen.
Voor diegene die niet weet waar dit 
plaatse ligt, ubbergen ligt bij nijmegen 
vlak langs de duitse grens»
Het parkoers bestond uit drie ronden 
over heuvelachtige weggetjes»
Gerrit kon de eerste ronde goed met de 
bekende snel wandelaar jan de jonge 
meekomen en maakte daardoor een goede 
tussentijd van 27 minuten en 4 sekonden» 
Nadat hij moest lossen, ging het er om 
zijn tweede plaats veilig te stellen.
De tien kilometer passeerde gerrit in 
56 minuten en 39 sekonden, wat een 
langzamere tweede ronde betekende»
Jan de jonge ging ais eerste over de 
finish in Tuur 23 minuten en 57 sekonden» 
Gerrit beeindigde als tweede de vijftien 
kilometer in 1 uur 26 minuten en 4-7 
sekonden, gevolgd door de nijmegenaar 
gerrie peters die met 1 uur 26 minuten 
en 55 sekonden een goede derde plaats 
behaalde»
De rest van het deelnemersveld (23 man) 
lag op grote afstand»

VOOR ALLE 
ZUIVELPRODUCTEN

VAN DEUR TOT DEUR

NICO TERLOUW
BENELUXLAAN 60, TELEFOON 2321



DE COOPER-TEST

Nu de feestdagen weer achter de rug 
zijn, zullen velen bemerkt hebben dat 
de conditie van hun lichaam er niet 
beter op is geworden.
Men is meestal verscheidene ponden 
aangekomen„
De vervallen trainingen zullen er ook 
geen goed aan gedaan hebben.
Redenen genoeg om weer aktief te 
worden.
Het eerste wat men er aan kan doen is 
elke week naar trainingen en 
trimavonden komen.
Maar men kan ook zelf aan de conditie 
werken„
Gewoon, door in plaats van in de 
auto te stappen, de fiets te nemen 
of te gaan wandelen.
Nog beter, ga ’ s avonds een uurtje 
rustig hardlopen, of neem thuis 
voor het naar bed gaan een serie 
oefeningen door.
Als u wilt weten hoe uw conditie 
ervoor staat en met welke gerichte 
methoden u uw conditie leunt verbeteren, 
dan leunt u gebruik' maken van de 
Kenneth-Cooper test.
De Cooper-test bestaat uit twee 
onderdelen; ten eerste de twaalf 
minuten proef om de conditie te 
bepalen en ten tweede de schema’s om 
in conditie te komen.
Gooper heeft deze test en schema’s 
niet zo maar even opgesteld, er zijn 
heel wat onderzoekingen aan voox-af 
gegaan,
Kenneth Gooper, een arts uit amerika, 
interesseerde zich in de methodes 
om' aan de weet te komen hoe fit 
een lichaam is en hoe men populaire 
vormen van lichaamsbeweging kan 
herleiden tot meetbare eenheden,
Gooper kreeg van de amerikaanse 
luchtmacht de opdracht, de invloed 
%ran lichaamsbeweging op piloten en 
astronauten te bestuderen.
Vier jaar lang verzamelde hij, met do 
meest moderne apparaten, gegevens van
15.000 mensen.

N.A.M3NIIMH
RIJWIEL- EN 

BROMFIETSHANDEL
halve maan 10 
schoonhoven 
telefoon 01823-2488

tot uw 
dienst

Petit Restaurant

„DE ENGEL”
Automatische Kegelbanen - Biljart - Bar 

Koestraat 4 - Telefooi. (0 1823) 23 50 

SCHOONHOVEN



het juiste adres
voor al uw
sportschoenen
en
kleding

VOORHAVEN 15

Wetenschappelijk werd vastgesteld hoeveel 
energie .■(.omgezet in punten) .allerlei 
vormen van lichaamsoefeningen van hot 
lichaam vergen»
Uithoudingsvermogen bleek maatgevend 
voor fitheid,
Hiervoor is algehele gezondheid van hart, 
longen, bloedvatenstelsel, overige 
organen en spieren nodig.
Men heeft daarna een puntentabel 
uitgewerkt, waarbij het streefgetal voor 
mannen op 30 punten en voor vrouwen op
20 tot 24 punten per week is gestelde 
De leeftijd speelt bij het vaststellen 
van de fitheid geen rol*
Aangezien de puntentabellen het mogelijk 
maakt om de hoeveelheid energie te meten 
die men verbruikt, kan men de oefeningen 
elke week in zwaarte laten toenemen.
Het lichaam moet geleidelijk wennen aan 
toenemende inspanning»
Dit is vooral van belang voor mensen in 
de gevorderde leeftijdsgroepen»
Proeven wezen uit dat 80% van alle mannen, 
die de programma’s volgden, zich pas na 
het bereiken van 30 punten per week, kon 
opwerken tot- de minimale norm voor 
fitheid.
Dat geregelde lichaamsbeweging mogelijk 
de kans op een hartaanval verkleind, 
blijkt uit een amerikaans bevolkings
onderzoek bij 110.000 mannen en vrouwen 
van 25 tot 64 jaar»
Daaruit bleek dat het aantal eerste 
hartinfarcten per 1000 lichamelijk minst 
aktieve mannen 6,26 bedroeg, bij de meest 
aktieven 3,81.
Bij sigarettenrokers waren de cijfers 7.39 
en 5s66.
Trek zelf maar de conclusie lil lill111 
Hieronder staan de afstanden die men in
12 minuten moet afleggen, verdeeld naar 
leeftijd en geslacht»
Uw conditie wordt in vijf groepen verdeeld, 
van zeer slecht, slecht, redelijk, goed 
tot zeer goed.
Deze proef kan men op de stormbaan of op 
de weg afleggen.
Het wordt u wel aangeraden om eerst zes 
weken lang driemaal per week te oefenen»
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Een regelmatigo medische sportkeuring 
is natuurlijk noodzakelijk.
Junioren moeten om de twee jaar naar 
de sportkeuring en senioren officieel 
eens in de drie jaar*
Voor trimmers ia.het aan te raden 
om zich eens in de twee jaar te laten 
keuren.
Vraag aan de trainers of ze een 
sportkeuring willen laten aanvragen 
door de secretaris van do vereniging. 
De kosten zijn plm. ƒ 7,50*
De sportkeuring vindt plaats in het 
groene kruisgebouw aan de spoorstraat.

In het volgende avantri magazine 
willen we enkele oefenschema5s met 
hun puntenwaardering brengen.

Piet van der dool.

*

è u'klatuebtno 
den iiartm/
LEVERT AL UW DRUKWERK 

SPECIALITEIT 

FAMILIEDRUKWERK EN 

HANDELSDRUKWERK

schoonhoven
van leeuwenhoekstraat 14
tel. 01823-3794

vcötauvniit 
üducöcvc
LEKDIJK 2— 8
TELEFOON
01823-2377-2723

MAZDA
DE EXCLUSIEVE

AUTO voor een groot publiek 

Dealer voor Schoonhoven en Omstreken

AUTOBEDRIJF
J. de Kluiver c °'823-2805
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VAN DER HEIDEN’S 
MODESTOFFEN
DAM 6
TELEFOON 01823-3721

VAN DER HEIDEN’S 
DAMESMODE
KOESTRAAT 103 
TELEFOON 01823-3356

Voor al uw tapijten en gordijnen en vitrages 
zijn wij het juiste adres 
Altijd met hoge kortingen aan de rol 
in voorraad G ratis vakkundig gelegd

Onder elk wollen tapijt, gratis ondertapijt en 
tapijtlatten
Op alle meubelen 10% korting 
Op alle artikelen 5 jaar slijtgarantie

J ilh Lopikerstraat 18 - Schoonhoven 
Tel. 01823-3783, privé 03475-1284

LEO SMIT
VERKOOP en 
REPARATIE van

*  Radio *  T.V.
*  Afspeel

apparatuur
*  Elektrische 

huishoudelijke 
apparaten

Edisonstraat 11 
Telefoon 01823 - 3227

TIMMER EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. LOEF
UW BEDRIJF VOOR
NIEUWBOUW, VERBOUW EN REPARATIE 
LEVERING VAN HOUT EN PLAATMATERIALEN

Koestraat 46-48 
Schoonhoven 
Telefoon 01823-2698

£
s
£

CROSS-KOMPETITIE

25 januari zaterdag
Gouda

ONZE WENSEN

21 mei
instuifwedstrijden
12 juni
ins tuif wed s trijd en

23 en 29 juni 
tienkamp

16 en 17 augustus 
klubkampioenschappen

13 september 
pupillenwedstrijd
S oktober 
20 km.

Deze wedstrijden zijn aangevraagd 

BEVRIJDINGSVUUR

Op 5 mei hopen wij het vuur te gaan 
halen. Wie gaat er mee?????????



Alles over 
de Nationale Lotto 
en de vernieuwde 

Sporttoto.

10

3 0
0 0
@ 0 B

Elke zondag 
uitslag:

INLEVEREN VAN DE FORMULIEREN

U kunt iedere donderdagavond van 
18.00 uur tot 19.00 uur uw lotto
formulier inleveren bij Hans 
Sterrenburg, Adam van Vianenstraat 
55c, en daarna in sporthal de meent 
van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Ook is er na
Ook is er nog de mogelijkheid om 
uw formulier via de ophaaldienst 
in te leveren, even opgeven bij

00 B een van de bestuursleden• 700
a BB 40B 50B 0 0 B
0 §B 200 0 0 B 0 0B 0 0 B
s B B 0 0B 3BB 0 0B 0 0B 60B 0 0B
[0B B 0 0B 0 0 w 0 00 0 MN 0 0B 0 0H
BB B 0 §B0 0 B 0 0B 0 0B 0 0B 0 0H
BBB 0 0B 0 0 01 0 00 0 0B0 § B

80B 90
0 0B 0 0
0 0 8 0 0
0 0B0 0
0 0B 0 0
0 0B 0 0
0 BB 0 B
0 i B 0 0
0 BB 0 §
0 B0 0 B



Op pagina 2 van avantri magazine 
staat iets over het nederlands 
kampioenschap in 1975.
Om dat te kunnen bereiken, en het 
kan voor de seniorenploeg, moot 
er wel driftig worden getraint.
Wij verzoeken dan ook iedereen om 
zijn best te doen, zodat we straks 
voor de kompetitie weten wat we 
voor vlees in de kuip hebben.
We hebben het reeds gezegd, avantri 
kan nederlands kampioen worden, 
al is dit voornamelijk te danken 
aan onze twee 5 topatleten’, Frans 
en Kees.
Wij ’ mindere godens kunnen meehelpen, 
al was het alleen maar om een 
goede sfeer onderling op te bouwen. 
Gezamenlijk trainen is een probaat 
middel om dat te bereiken.

FIETSEN

uw «oordeligste vervoer 
ww gezondste recreatie

graag willen wij u adviseren over de fiets voor 
u uit onze uitgebreide sortering

batavus -  gazelle -  peugeot - «paria

R.LOOREN DE JONG
TEL:0 1823-2431  

STf lDHUISSTRRf lT  7 -11 SCHOONHOVEN

VOOR UW KOMPLETE WONINGINRICHTING

meer dan 1000 m2 
meubelen 
voorhaven 9

woningstoffen 
haven 9

telefoon 2516 
schoonhoven

Rikkoert
BOEKHANDEL LEESBIBLIOTHEEK

VOOR AL UW BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
OOK
HOUTEN
SPEELGOED

Lopikerstraat 45 EN
Schoonhoven PLASTIC

Telefoon 01823 - 2773 BOUWMODELLEN

VOOR NIEUWBOUW  
■ ONDERHOUD 

VERBOUW

aannemer 
metselaarsbedriif 

dlettink
buys ballotsingel 40 - schoonhoven - tel. 2501



jan 
van 
eek

Haven 12 
Schoonhoven 
telefoon 01823-3602
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Levis

jeans

lopikerstraat
schoonhoven

tino cafetaria - restaurant

specialiteit

huzaren- en zalmsalades 

in alle prijzen 

ook thuis bezorgd

haven 14 /  schoonhoven /  telefoon 2618

TRAININGSTIJDEN

Jeugd en pupillen
18.00-19o00 uur

Wedstrijdatleten
19.00-21.00 uur

Wegtraining
iedere maandagavond om 19.00 uur

TRIMMERS

Groep 1 dames
woensdag 19.00-20,00 uur
Groep 2 dames
woensdag 20.00—21.00 uur
Groep 3 heren
woensdag 21.00-22.30 uur
Groep k dames
donderdag 19.00-20.00 uur
Groep 5 heren
donderdag 20.00-21.00 uur

KOMT ALLEN OP TIJD

SCHOONHOVEN 
HAVEN 23 
TELEFOON 2262

U !
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46 landen, 3000 deelnemers, 15 
sporten, 109 wedstrijden.

Een paar dagen voor het begin van 
de Spelen waren de organisatoren ten 
e inde raad. De nieuwe sintelbaan in het 
nieuwe O lympisch Stadion werd p lo tse
ling rul en op som m ige plaatsen ont
stonden putten. De O lympische Spelen 
waren in gevaar. Redder in de Neder
landse nood was de Zweed Kreigsman. 
die de Nederlandse atleten trainde. Met 
nog 40 mensen ging de Zweed aan de 
arbeid, werkte dag en nacht en redde de 
Spelen. De Spelen waren het waard, 
want onder grote financ ië le  problemen 
waren zij georganiseerd.

Voor de eerste maal na de eerste 
were ldoorlog  deden Duitsers mee. In 
de totaalk lassering nam Duitsland na de 
Veren igde Staten de tweede plaats in 
en werden deze spelen de meest suc
cesrijke tot nu toe.

Heftige debatten en krantenartikelen 
braken los als gevolg van de finale van 
de 800 meter prestatie loop voor dames. 
Enige loopsters vielen bij de finish uit
geput neer, hetgeen niet ,,lady l ike ” 
werd geacht.

Inderdaad, de staat van uitputting 
van een aantal dee lnem ende dames 
scheen Pierre de Coubertin, die liever 
niet had dat dames aan de O lympische 
Spelen deelnamen, in het geli jk  te ste l
len. Echter de bekende Zwitserse arts 
Dr. Messerli brak tenslotte een lans voor 
de dames: ..De Spelen in Amsterdam 
leverden het bewijs voor de strijd lust van 
de dames. Zij streden tot het e inde En 
juist de 800 meter was typerend. Wij ge 
loven te mogen stellen, dat men bij deze 
gelegenheid  één van de mooiste w ed 
strijden van de O lympische Spelen had 
meegemaakt, die een onvergete li jke in
druk achterlie t” .

Ondanks deze u itspraak werd een 
Olympische 800 meter voor dames na 
Am sterdam  1928 in vele tientallen jaren 
niet meer aanschouwd. Maar ervaring 
werd niet vergeten. Nu is de 800 meter 
weer een vast onderdeel van het O lym 
pisch programma. Men had ondertus
sen ingezien dat dam es physiek zeker in 
staat zijn m iddel- lange afstanden te lo 
pen. Lina Radke-Batschauer heeft be
wezen, dat deze stelling juist is.



GEACHTE REDAKTIE

Hier dan een verslagje van de volleybal 
wedstrijd tussen trim-a tegen trim-b 
(Schoonhoven Ammerstol combinatie).
Plaats van handeling sporthal de meent 
op zaterdag 30 november.
Jammer dat er in deze sporthal geen 
tijdschema gemaakt kan worden, dat het 
lange wachten kan voorkomen.
Trim-a kwam opdagen met een team dat 
door vele afzeggingen zwaar gehandicapt 
moest zijn, maar het tegendeel bleek 
het geval te zijn.
Met bijna super volleyers werd het 
zestal gekompleteerd.
Zo goed zelfs dat het DOS 1 goed 
party had kunnen geven.
Moest het zonodig weer een prestigeslag 
worden, Dick Wesdorp?????????
Deze wedstrijd werd dan ook gewonnen 
door trim-a met vier tegen 1. ^
Onze gewonnen set was een weggevertje 
om de wedstrijd nog wat langer te 
kunnen maken.
Gelukkig is er bijzonder goed gefloten, 
zodat het toch nog een leerzame 
middag is geworden.
Gaarne wil ik u nog de uitblinkers van 
deze middag geven van trim-b, de heren 
A. Boele en C. Fliek.

naar de vanouds 
bekende 
lederwarenzaak 
van schoonhoven

kbrands lopikerstraat 36 
telefoon 2428 
schoonhoven

HET JUISTE ADRES 
VOOR AL UW 

ROOKARTIKELEN 
IS

LOPIKERSTRAAT 3 
SCHOONHOVEN
TELEFOON 2506 SIGARENMAGAZIJN

C IJ B A

Fa. Deerenberg
gediplomeerd
opticien,
oogmeetkundige

haven 38 - 40 
telefoon 2412

DE OPTICICN VOOR UW BRIL

Puck
Kindermode

haven 59 - schoonhoven - telefoon 2062

KLEDING VOOR 
JONGENS EN MEISJES 
VAN 2 TOT 12 JAAR

Freek Heithuis.



}ietóen 
ió geen 
atletiek 
}ietóen 
ió wel 
trimmen

Fa. v. d. Wijngaard
BROMFIETSEN 
RIJWIELEN KOESTRAAT 95 - 99 

TELEFOON 2930

DAF

CATSBURG 
SCHOONHOVEN

Bergambachtersfraat 5 

Telefoon 01823-3367

DE LAMME EN DE BLINDE

Naar aanleiding van het op de vorige 
pagina ingezonden verslag (waarvoor 
onze dank) wil ik er toch wel enkele 
woorden aan toevoegen»
Trimafdelingen van welke vereniging 
dan ook vallen onder de zogenaamde 
recreatiesporters>
Het woord trimmen omvat de volgende 
betekenis: je op sportieve manier 
ontspannen, bewegen oftewel gewoon 
lekker dollen met andere mensen, 
zodat je er plezier In hebt»
Natuurlijk zijn er dan wedstrijdjes 
waarin de een, de ander de loef af wil 
steken, maar let wel, met trimmen valt 
er geen ereplaats of klassering te 
verdienen.
Wil men dat wel, dan komt men op het 
terrein van de wedstrijdsport.
Natuurlijk ieder mens wil winnen in een 
wedstrijd, want de mens is eerzuchtig.
Het is bjj de recreatiesport van belang 
dat er dan in zo’n wedstrijdje twee 
gelijkwaardige tegenstanders zijn, die 
volledig aan elkaar gewaagd zijn.
Dan heeft iedereen een kans om zijn 
eerzucht bot te vieren, en zodoende een 
kans op de overwinning te krijgen, hoewel 
dat naar mijn gevoel pas op de laatste 
plaats moet komen
Aan vernedering van een tegenstander 
is niemand gebaat*
De ene partij voelt zich dan bedonderd, 
terwijl de andere partij zichzelf bedonderd, 
want dat zijn ook maar amateurs.
Misschien had het beter geweest dat 
trim-a en trim-b wat spelers onderling 
hadden gewisseld.
Dan had de ene ploeg niet LAM en de 
andere partij niet BLIND geweest.

Henk Schep.

De vergelijking tussen wedstrijdsport en 
recreatiesport hebben wij voor u 
opgezocht en afgedrukt op de volgende 
tekstpagina’s.
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PRESTATIESPORT
wijze van training gericht op
uitvoering prestatievergelijking straks;

dagelijks meer uren 
trainen;
zeer inspannende arbeids- 
conforme training; 
doelgericht, planmatig, 
economisch;

van buiten opgelegde 
formele trainingsmethoden; 
autoritaire leiding van 
trainer;
wetenschappelij ke 
bewaking/begeleiding; 
eenzijdige levenswijze, 
ascese, getto;
strakke organisatiestructuur

RECREATIESPORT
oefenen en spelen, waarbij 
de zin in ‘het nu’ ligt; 
zo nu en dan oefenen;

op plezier gerichte 
oefening;
overbodige, niet nood
zakelijke dingen worden 
gedaan;
vrije, zelfgekozen 
methoden; 
democratische 
participatie;

normale levenswijze;

gevarieerde organisatie
mogelijkheden;



P R E S T A T I E SP O R T  R E C R E A T IE S P O R T

doelen,
motieven,
beh oeften ,
strevingen

streven naar absolute 
prestaties, records; 
gericht op  openbare 
erkenning, verkiezing, 
socia le  m obiliteit, geld 
verdienen;

gericht op plezier, vreugde, 
gezelligheid, communicatie, 
ontspanning, compensatie, 
gezondheid;

m iddelen  en 
vorm en

regelgebonden  w edstrijd- 
vorm en ; 
eenzijd igheid ; 
indeling naar leeftijd , 
geslacht en prestatie, opdat 
absolute vergelijkbaarheid  
m ogelijk  w ordt; 
b io log isch  beperkt tot een 
leeftijd  w aarop  presteren 
m ogelijk  is;
elitaire talentselectie en 
op le id in g;
prestatiedw ang d o o r  g e ld 
schieters en de publieke 
op in ie ;
w edstrijddw ang;

zow el regelgebonden  als 
n iet-regelgebonden  vorm en ; 
veelzijd igh eid ; 
heterogene groepen  
aangepast aan min o f  m eer 
toeva llige om standigheden;

life -tim e-m ogelijkheden ;

m ogelijkheden  v o o r  allen;

anonim iteit geeft vrije 
gedragskeus;

geen w edstrijddw ang;

consequenties

P R E S T A T I E S  PORT

vereenzaming, concurrentie, 
rivaliteit;

sociale interactie, 
communicatie, solidariteit 
en coöperatie, voorzover ze 
bijdragen aan prestatie- 
verhoging;

•M .. fV, «M

R E C R E A T IE S P O R T

individualisering als 
emancipatie, spontaneïteit, 
creativiteit;
sociale interactie etc. als 
waarden in zichzelf;

kosten en hun 
motivering

hoge kosten per individu;

politieke functie -  
nationale representatie;

vermaakfunctie
(sportcircus).

'

geringe kosten per 
deelnemend individu; 
sociaal-vormende en 
sociaal-hygiënische 
maatregel;
mogelijkheid van zelf
realisatie.



CLUBKLEDING

De wedstrydkleding van sommige atleten 
en atletes laat nog wel eens wat te 
wensen over.
Het lijkt afentoe wel een folkloristisch 
gebeuren zo’n wedstrijd.
Ook gebeurd het vaak dat er dan nog 
de vellen erbij hangen, wat een armoe
zaaiers denken de toeschouwers dan.
Het is toch zeker wel een haalbare 
kaart om fatsoenlijk en dus behoorlijk 
gekleed op wedstrijden te verschijnen.
We kunnen ons nauwelijks voorstellen 
dat sommige figuren van om en nabij de 
20 jaar geen poen voor sportkleding 
beschikbaar hebben.
Velen rijden met een brommer van over 
de 1000 gulden, en eten dan ook nog 
veelal thuis uit de ruif mee.
Kom dus voortaan in je officiële tenue, 
wit shirt met blauwe band en blauw 
broekje.
Bij eventuele aanschaf van een trainings
pak graag de donkerblauwe broek en 
het lichtblauwe jack.

de mode van ’morgen’ 

vindt u vandaag’al bij
van niekerk herenmode

ZOALS SHIRTS 
DASSEN 
PANTALONS 
ANKLETS 
ENZ.

m
van niekerk herenmode

voor de man diegezieriwïl worden 

lopikerstraat 19 ~ schoonhoven -  tel. 01823-3064

ASSURANTIËN 
HYPOTHEKEN 
FINANCIERINGEN 
TAXATIES 
ADVIEZEN

TELEFOON 01823-3466



AARDAPPELEN - GROENTEN 
FRUIT
DELICATESSEN EN WIJNEN

A s
J. den Braber A

Lopikerstraat 28 
Schoonhoven 
Telefoon 26 80

d i c k h o f f foto
cine

Lopikerstraat 57 
Tel. 01823-2992

restaurant
de stadsherberg

bruiloften A idiners /lAJS
recepties

koffietafels /% °sZ Z L m 
feestavonden 1 ̂  tei. 2330

:: CONTRIBUTIE 

-:zinsregeling;
ö « 0 f 5j-

— ©ï* 9G9fte>9C‘ftOfret*94<>00960 0 0 « f 4s-
J-- jCiiid 000e ƒ 3j-
- - -nO. eaeoooooeoeosooooi» 0 5 «* «• -pJ 2,-
_ t? K ïflCl e»9««eo oo»G6ooooo« 9 0 0 © / 1,-
ieder volgend kind**«»e•*«? 0 « o ƒ 1,-
3 Buiorenlid «* e*«, c • o c * **« o» © <j * f 5,-
li' van 16 t/m 18 jaar... e 0 e e -£>

J 4*5
lii onder de 16 jaar....» * e 0 0 f 3jr-
~it zijn de bedragen per maand»

Donateurs betalen per jaar minimaal 
/  10 ; ~
DE BETALING VAN KONTRIBUTIE OF DONATIE

loals u weet wordt de kontributie eens 
'per twee maanden thuis bij u opgehaald. 
Voor de meeste onder ons geeft dat 
geen problemen.
..aar er zijn mensen die, omdat ze weinig 
thuis zijn of omdat ze het gewoon 
geaakkelijker vinden graag per giro 
willen betalen.
Voor deze mensen volgt hieronder het 
gironummer van de nutsspaarbank2

GIRONUMMER 54-98 
ÏÏU7SSPAARBANK SCHOONHOVEN 
T.N.V. AVANTRI 
FJMMER 81690324.

Als u hiervan gebruik maakt dan moet dit 
: srst aan de bode, die bij u aan de deur 
komt, worden doorgegeven.

I Hst spreekt natuurlijk voor zichzelf, dat 
u het iedere maand op tijd betaald.

GRAMMOFOONPLAATJES

Al sinds enige maanden staat er in de 
kantine op de stormbaan een zeer oude 
jux-box, die gratis verkregen is, en 
na een grondige opknapbeurt door eigen 

! le-ien weer tonen verspreidt.
Tenminste als er ook platen in zouden 
— ten.
Misschien heeft u nog wat oude platen.

VOOR AL UW 
RADIO- EN TELEVISIE 
APPARATUUR

verhoef kerkstraat 11 
schoonhoven 
tel. 3369



SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR 

voorzitters
C. van den Dool ...
Albrecht Beylinggracht 44 
Schoonhoven
telefoon 2566

secretaris;
G. de Jong 
Koestraat 104- 
Schoonhoven
telefoon tku 010-137115

penningmeesters 
¥. Rond
H. A. Schreuderstraat 21 
Schoonhoven
telefoon 2196
D. Wesdorp 
Wal 2
Schoonhoven
telefoon tku 010-144-4-22 

P o Stam
Galvanistraat 64 
Schoonhoven

H. Sterrenburg
Adam van Vianenstraat 55c
Schoonhoven

Mevr. T0 Sluis
Reinier de Graaffstraat 11
Schoonhoven

H0 Schep
Regiment van Heutszstraat 4 
Schoonhoven
telefoon tku 01804-20528

Het bovenstaande bestuur is gaarne 
bereid uw wensen en suggesties 
betreffende avantri in ontvangst 
te nemen.

Landbouw- 
mechanisatiebedrijf 
J. A. POSTHUMA

Off. dealer DEUTZ-FAHR 
Nieuwe en gebruikte 

Tractoren en Werktuigen 
Verhuur van tractoren 

Las- en 
Constructiewerken 

Opweg 13 
SCHOONHOVEN 

Telefoon 01823 - 3017

H. A. de Langen
Vanleg en onderhoud van
ELECTR. LICHT-, KRACHT-,
R VDIO- EN TELEVISIE-INST AL-
1. ATI ES

* landelijk  erkend. SCHOONHOVEN 
Telefoon 2471 
Lopikerstraat 43

Fa. J. J. van Eeperen en Zn .

Groothandel 
in levensmiddelen

KOESTRAAT 126 
TELEFOON 2290

KRUIDENIER 
VOOR AL UW MERKARTIKELEN

De Favoriet
------ A.LOOREN DE JONG ------
Haven 73______ ____________Schoonhoven



voor een moderne
en betrouwbare huurauto

be! 2488 (01823)

n a ripn haak haivemaan 10O. a , o e n  O aa K  schoonhoven

JOOFSRTS
GALERIE 

DE LEK 
IS OOK 
OP HET 

ZELFDE ADRES 
TE 

VINDEN

kunstnijverheid 
indiakleding 
glas en keramiek

v o o r h a v e n s

verven en lakken 
behang en kurktegels 
vouwdeuren 
degalux 
aibastine
ceta bever produkten 
skilgereedschap 
en nog veel meer b i j ..

th, J. purnot
haven 45 / schoonhoven /  tel. 3071

schoonheidssalon

lopikerstraat 7 
schoonhoven 
telefoon 2039

Se vraagd;

: E T E C T I V E

I: trim- en atletiekvereniging avantri 
zoekt voor haar bezorgafdeling een 
flinke vent of lieftallige jongedame 
:z bovenstaande funktie te bekleden.

De werkzaamheden bestaan onder andere 
het uitzoeken van de nog ontbrekende 
geboortedatums en het opsporen van 
verhuisde leden en donateurs die hun 
verhuiskaart niet naar de vereniging 
verzonden,

Ook zal hem/haar worden opgedragen 
enige nieuwe leden of donateurs te 
zoeken*

Inlichtingen bij onderstaande adressen;

H, Schep
Regiment van Heutszstraat 4- 
Schoonhoven

P. van den Dool 
Albrecht Beylinggracht 4-4-

i'e koop 
gevraagd; 
STENCIL
MACHINE 
Wie heeft er 
een staan? 
Redaktie 
avantri 
magazine

Oud papier 
gezocht 
Het wordt 
gratis 
bij u
weggehaald 
Inlichtingen 
bij het 
bestuur

Wie heeft er 
MUNTEN 
te koop?
Eventueel te ruilen 
tegen ruimtevaart-- 
postzegels» 
Inlichtingen bij 
Henk Schep.

Heeft u ook wat 
te koop, of zoekt 
u iets?
Deze kleine 
advertenties zijn 
kosteloos o



AVANTRI OP ZONDAG

Zoals u weet is de kantine op de 
stormbaan ook uw bezit,
IJ kunt er zondags na drie uur in 
de middag terecht voor een gezellig 
praatje, en een spelletje kaart 
Kon eens langs»

ALGEMEEN

De redaktie zou graag zien dat bij 
geboorte,;, verloving of trouwerij, 
een kaartje naar de vereniging 
werd verzonden.
Hoewel de redaktie in het bezit is 
van ferme neuzen, kunnen zij toch niet 
ruiken dat er bij u wat te vieren 
valt,

L ’ BAAN

Als de baan zacht is wordt u verzocht 
op het grasveld te trainen,

10% KORTING

Als u uw sportartikelen bij Sloof 
koopt, zit er voor avantri een 
financieel extraatje in.
Het is namelijk zo, wanneer u 
sportartikelen koopt, en u levert 
uw kassabon bij het bestuur in, dan 
krijgt avantri 10% van het bestede 
bedrag,

i * *^üdêrëntrum
op de 2e etage vindt u onze

0  FM SHOP

met o.a.

spijkerbroeken 

korduroybroeken

diverse andere j e 3 H S

0  moderne terlenka 

en tweed

kostuums
en een enorm uitgebreide

kollektie getailleerde 

overhemden 
en shirts

\ om te onthouden A

FM SHOP

* FAVETEX 
MODECENTRUM
koestraat 121a 

schoonhoven 
tel. 01823-2504

* * « >



POESIJL
SCHOENEN

MODE
SCHOENEN

lopikerstraat 29 telefoon 3724

.óp de 
korrel

de
nutsspaarbank
voor al uw 
geldzaken

DATSUN
kruispoortstraat 2 - 4 
schoonhoven 
telefoon 01823-2544

AUTOBEDRIJF
ERKENDE RIJSCHOOL (VAMOR) 
VERKOOP EN INRUIL 
OATSUN-DEALER

GltOENEVELI)
vlees staalt spieren

S L A G E R  

WOONSNG

KOESTRAAT 75 - SCHOONHOVEN - TEL 2672

IfflffllJKWEKKENDSTE NUMMER 
IS DE GROOTSTE ATLEET

1:~ olympisch programma voor montreal 
~c-l~ 2L, taklcon van sport met maar liefst 
17*G onderdelen* Van deze 170 wil ik er 

uitlichten en niet alleen omdat ik 
::lf deze tak beoefen, maar vooral omdat 
zz~, zonder konkurentie beschouwd kan 
penden, als het indrukwekkendste nummer 
Tan ie gehele sport en de winnaar daarvan 

degrootste atleet. Dat is do tienkamp»

M r kan het volste respekt hebben voor een 
ginnaar van een 100 nieter finale of voor 

narathonfenomeen, voor een uitstekende 
sdd ffeur of voor oen onverslaanbare vrije 
slag zwemmer of de acrobatische toeren die 
: polsstokhoogspringer uitvoerd, maar
boven deze en andere hooggewaardeerde 
:~:iialisten staat de veelzijdige sportman.
T: rr deze veelzijdige atleet is er de 
:iinkamp dor atleten, ook wel het konings- 
TT-r-nor genoemd en terecht omdat het vaak 
beschreven wordt als de zwaarste tak van 
sport. Een nummer waarvan de tien onderdelen 
zv3T het algemeen teloor gaan in het 
programma van de andere vaak gelijktijdig 
;:aouden wedstrijden dor specialisten.
Bij die andere onderdelen der specialisten 
_-at bovendien alles sneller, verder on 

[ -i:*er, Maar voor de ware sportman kan geen 
van deze specialisten ook maar tippen aan 
in; man die alles doet; lopen, springen, 
werpen en stoten. Zo ging het vanaf de 
rlynrpische spelen van st.louis in 1904-



de meerkamp in ontwikkeling» De 
huidige moderne tienkamp bestaat uit 
100 meter, verspringen, kogelstoten, 
hoogspringen, 4-00 meter, 110 meter 
hordenloop, discuswerpen, polsstok
hoogspringen, speerwerpen en tot 
slot een slopende 1500 meter.
De verrichte prestaties worden volgens 
een vaststaande telling met punten 
gehonoreerd en de atleet met de 
meeste punten is uiteraard de winnaar. 
Vijf nummers worden op de eerste dag 
gehouden en vijf op do andere.
Zulks betekent dat een deelnemer 
aan zo’n tienkamp bijna een etmaal 
in touw is, lopend, springend, 
werpend, of wachtend| nu eens zittend, 
dan weer drentelend, dan weer 
soepelheidsoefeningetjos makend.
Op hun gemak naar het lijkt.
In werkelijkheid gespannen tot het 
uiterst en scherp de concurent 
observerend, die juist boven of 
onder hem op de ranglijst staat.
In het algemeen is het zo dat het 
zelden voorkomt dat bij zulke 
sportieve spanningen zosn schitterende 
en voorbeeldige kamaraadschap 
bewerkstelligd wordt als juist bij 
de tienkampers.
Het is voor mij een duidelijk feit dat 
hun veelzijdige en sterk ontwikkelde 
sportmanschap ook hun morele 
kwaliteiten sterk doen. veredelen.

n? DE ATLETIEKWERELD

starten weer in ’t nieuwe jaar 
wensen, hoop, geloof en liefde.

T::. oude leien sponsden we wat griefde.
Mc-t nieuwe, schone leien ontmoeten

wij elkaar.

Vat muf was, dus was in de tijd die ging
fan, mits we ’t goed doen;

Jt juiste voorbeeld wekken 
I- eensgezind de wijze leringen te trekken 

loch. kallen is steeds mallen,
slechts doen dat is een ding.

Atletenleiders en jij topatleet, 
ïrie-meisjes, jongens, unie-vrindon,
■-Is wij elkander nu eens konden vinden

Tan start tot finish in dit nieuwe jaar,
Tan scheppen wij veel kracht en vreugde

voor elkaar.
Ir. de atletiek zal alle unie-harten

binden.

Jan Hut.
ABONNEMENT ATLETIEKWERELD

lek u kunt abonnê van dit fraai 
^iletiekblad x«5rden.
Inlichtingen bij de redaktie.

Abonnementsprijs ƒ 25,- per jaar.

Frans van der Ham.



DE MOP

Verkouden Appie, acht jaar, 
staat op straat hevig te 
snottren»
Een oude dame buigt zich 
naar hem toe, aait hem 
voorzichtig over zijn vuile 
wang, en vraagt:
Lievertje, heb jij geen 
zakdoek?
Ja, zegt Appie.
Maar ik mag Jm toch niet 
uitlenen van me moeder0*... *

Sam komt bij de dokter. 
Dokter, twee jaar ge."7 oden 
heb u me toch van me 
reumatiek afgeholpen?
Dat klopt»
En toen heb u gezegd dat 
ik op moest passen voor 
Vocht.
Dat klopt ook»
Maar nou zou ik toch wel 
weer is een bad willen 
nemen, mag dat?

Een bedelaar belde ergens 
aan;
heb u misschien een klein 
stukje cake voor me.
Cake?
vroeg de vrouw verbaasd»
Is: brood•soms niet goed 
genoeg voor je?
Anders wel mevrouw»
Maar vandaag ben ik jarig, 
ziet u.

Bram had twee bazen»
Voor de een werhte hij, 
on met de ander was hij 
getrouwd.

A f* &»»
deze advertentie ziet.
fN  U HEEFT MOEITE 
o e n  TEKST TE L E Z E N ...., 
dan is  m et T o ch  t u o  
OAT U W (X > (N  EEN 
&OEDE-HULP KRIJGEN. 
LAAT ONS U AOVISEBÉN 
BIJ OE A AN SCH A F VAN

DE JUISTE B R IL....

HOON
Haven 75 
Schoonhoven 
Telef. 01823-2328

ZOEKT U EEN
SCHRIJFBUREAUTJE OF BUREAU?

Kom dan eens bij ons 
langs; wij hebben er niet ^
’één’, maar wel tien 
verschillende staan!
Zo’n sortering vindt u 
alleen in:

STADHUISSTRAAT 17 
TELEFOON 2537

&V. buis

BEL 01823-2231 
HEYNEMAN’S 
TAXIBEDRIJF
OUDE HAVEN 1 —  SCHOONHOVé *

LICHTE EN ZWARTE BRUIDSWAGENS 
MET VOLGWAGENS 
ALLEN MERCEDES 

UW BRUIDSSTOET MOET 'AF' ZIJN 

OOK VOOR ZIEKENVERVOER



Een uitgebreid Huishoudelijk Assortiment, 
een mooie collectie Ijzerwaren, 
een grote variatie in Gereedschappen, 
ook op land- en tuinbouwgebied, 
een goede serie Tuinmeubelen,
Aangevuld met vele bij-artikelen, vindt u bij:

Voor uw geneesmiddelen, ook reformartikelen 
cosmetica, elastieke kousen, kniekappen en 
enkelstukken (ook opmeten), smeersels en zalven 
naar het vertrouwde adres:

D R O G I S T E R I J  
E L S E N A A R

gedipl. drogist, parfumeuze, 
bandagiste en haarspecialiste 
Haven 33, Schoonhoven, tel. 2405

VOOR HEEL 
UW HUIS NAAR

A
M f berkels tapijtenhuis B i

SCHOONHOVEN
Haven 50 - Telefoon 01823-3901

loodgieters 
WAL3S installateurs
SCHOONHOVEN  

TELEFOON 01823-2491

VAN LINKS NAAR RECHTS:
I uitgezóchte verzameling v. bij elkaar
behorende dingen - 2 kerkgebruik; riv. 
in Italië; insekt - 3 schuine strook; noot; 
verdieping - 4 pl. in Drente; op elkaar; 
jong dier _ 5 deel v. Azië; voertuig; wind
richting; biersoort - 6 vruchtbare plaats; 
mogelijkheid; bitterheid - 7 Germ. god
heid; uitgelezen gedeelte; schijngestalte 
v. d. maan - 8 alarmtoestel; oude vocht
maat; familielid - 9 wij fj esschaap;
sprookjesfiguur; horige - 10 pl. in de 
N.O.-Polder; koppelriem; feestkleding -
II familielid; tobbe; bijwoord - 12 koker; 
tuinbloem; titel _ 13 deel v. d. melk; 
oefentijd; windrichting - 14 koorhemd; 
overlevering - 15 deel v. e. vinger; pl. 
in Noord-Brabant; pausennaam - 16 bij
woord; schermwapen; onbep. vnw. - 17 
herkauwer; deel v. e. bijenkorf; soort 
stof.
VAN BOVEN NAAR BENEDEN:
1 onschuldig; wal; emmertje - 2 opschik; 
elektr. geladen deeltje; koraaleiland; vr. 
munt - 3 menselijk geluid; zonnegod; 
tweetal; koerier - 4 wild rund; van de
zelfde soort; lengtemaat - 5 onheil; pl. in 
Duitsland; voegwoord; deel v. e. fornuis; 
bevel - 6 pl. in Duitsland; biersoort; ver
daging; en andere - 7 in elkaar; Ind. 
eiland; tennisterm; politieman - 8 in
sekt; heimwee; tekortkoming - 9 uitstal
kast; keer; snelle loop; gesteente - 10 
tamelijk; Spaans landvoogd; pl. in Noord- 
Brabant; motorraces -  11 molentrechter; 
huisdier; behoeftige omstandigheid; pl. in 
Noord-Brabant.
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ad' verhoeff 

frans van der ham 

piet van den dool 

herik schep

redaktieadressen: 

albrecht beylinggracht 44 

reg van heutszstraat 4


