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De komende februaridagen zijn zeer 
drukke dagen voor het bestuur van 
avantr.
Er wordt hard gewerkt aan de parkloop 
die op zaterdagmiddag 1 maart hier 
in Schoonhoven wordt gehouden.
Ook voor de jaarvergadering op maandag
avond 3 maart is er nog wel wat te 
regelen.
Tja we kleunen er ook dit jaar weer 
flinie op los.
Niet alleen het bestuur is aktief, 
ook onze wed strijd atleten beginnen zo 
langzamerhand weer aandacht te krijgen 
voor de training en wedstrijden.
En wat doet u?
Laat u dit jaar ook weer eens zweet
druppels op uw hoofd parelen?
Of houdt u het maar voor gezien?



T w in t ig

„voorlopigen” 
voor 
Montreal

„Er staan dan nu twintig ua» 
men op papier, waarmee het Nederlands 
Olympisch Comité (NOC) akkoord is gegaan, 
maar een definitieve olympische selectie is het 
natuurlijk nog niet. Eind van dit seizoen zal 
blijken hoe de nu genoemde kandidaten zich 
gehouden hebben en wie er buiten deze lijst in 
geslaagd is zich zó op de voorgrond te werken, 
dat ze in aanmerking komen voor een plaats in 
de definitieve selectie voor Montreal” , klinkt 
het.
Maar nu dan gauw naar die twintig atleten, die 
het NOC in eerste instantie accepteerde als een 
verantwoorde voorlopige olympische selectie. 
Daar gaan we: bij de heren Frank Nusse, Harry 
Schulting, Toine van den Goolberg, Jan 
Struyk, Rijn van den Heuvel, Aad Veldhoen, 
Bert de Jager, Raymond Heerenveen, Jos Her- 
mens, Evert Hoving, Haico Scharn, Eltjo 
Schutter, Fred Schrijnders, Frans van der 
Ham

(fy teklatmbiire 
den hartoif
LEVERT AL UW DRUKWERK 

SPECIALITEIT 

FAMILIE DRUKWERK EN 

HANDELSDRUKWERK

schoonhoven

van leeuwenhoekstraat 14

tel. 01823-3794

en John de Noorlander en bij de dames: 
Ciska Jansen, Mirjam van Laar, Annemieke 
Bouma, Ria Stalman, Elly van Beusekom en 
Trudy Wunderink.

vi'stnuinnt
liduéfch?
LEKDIJK 2— 8 L J

TELEFOON ÈMkP
01823-2377-2723

MAZDA
DE EXCLU SIEVE

AUTO voor een groot publiek 

Dealer voor Schoonhoven en Omstreken

AUTOBEDRIJF “ 7,«4
J. de Kluiver



VAN DER HEIDEN’S  
0f V  MODESTOFFEN

DAM 6
TELEFOON 01823-3721

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

TIMMER EN AANNEMINGSBEDRIJF

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

Koestraat 46-48 
Schoonhoven 
Telefoon 01823-2698

LEO SMIT
VERKOOP en *  Radio *  T .V .
REPARATIE van *  Afspeel-

- ■=] apparatuur
------ --------------- 1 *  Elektrische

u U i h A s U a S -  huishoudelijke
itaa * » apparaten

Edisonstraat 11
Telefoon 01823 - 3227

Voor al uw tapijten en gordijnen en vitrages
zijn wij het juiste adres
Altijd met hoge kortingen aan de rol
in voorraad |  G ra tis  v a k k u n d ig  gelegd

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

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

Op zaterdagmiddag 1 maart is het dan 
zover, avantri’s tweede parkloop kan 
gaan beginnen.
In ons volgende clubblad zullen wij u 
daarover nader informeren, d.m.v. een 
ingesloten folder,

INSCHRIJVING ATLETEN

Het inschrijven moet gebeuren bij 
Gerrit de. Jong 
Koestraat 132a 
Schoonhoven.
De kosten voor de senioren en veteranen 
ƒ 2,50
Voor de junioren a-b is het bedrag ƒ 1,75

INSCHRIJVING TRIMMERS

Voorinschrijving is mogelijk bij
C. v. d. Dool
Albreeht Beylinggracht 4-4-
Schoonhoven
A. Verhoef
Stevinstraat 2
Schoonhoven
G. de Jong
Koestraat 132a
Schoonhoven.
Kosten tot 16 jaar ƒ 1,50 
voor 16 jaar en ouder ƒ  2,50

DOE MEE !!!! 1! !!!! H  !! H H !!!!!!!! !I



EEN ODE AAN AVANTRI

Hartelijk dank voor het kerststukje 
dat wij mochten ontvangen.
Wat een organisatie is daar voor 
nodig geweest.
En dan op een vrije dag al die 
trimadressen af.......
Wat een geweldige sportiviteit en 
aktiviteit gaan er van het bestuur 
en leiding uit.
Onze dank aan de heer Ad Verhoeff, 
die elke week weer nieuwe stof 
heeft om onze lenigheid op peil 
te houden en dat dan ook zeer 
deskundig doet.
Dat er bij de groep van woensdag 
7-8 een goede sfeer heerst is aan 
de opkomst wel te merken.
Wij hopen zo in het jaar 1975 weer 
door te gaans en de ouderdom 
op deze manier een beetje tegen 
te gaan.
Wij wensen bestuur en leiding een 
heel goed en suksesvol jaar toe 
zonder geldzorgen.

Mevr. G. A. Arends-Bot 
Mevr. C. Slappendel-Mulder

Namens de dames 7-8 
woensdag.

EEN ODE AAN DE AVANTRI-LEDEN

Het bestuur dankt op deze plaats, 
de leden van avantri voor het 
slagen van de kalenderaktie.
Deze aktie verlichte ons uit enige 
geldzorgen.
De geldzorgen zijn helaas niet te 
overwinnen met de kontributiepot, 
zodat wij voor het jaar 1975 nog 
wel enige akties in petto hebben. 
Wij hopen dat u zich dan ook weer 
zo spontaan doet gelden.
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Het gehele jaar door de nieuwste koflekties

LUXE LEDERW AREN
U weet hef toch t

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

W. J. SE Y N O E R
SCH O O N H O VEN

Haven 42 - Telefoon 2486

voor
moderne verlichting, meubelen, 
kunstnijverheid
o.a.: Dijkstra, Pastoe, Hagoort, b i l  SI k m  H O  
Gelderland, Ploegstoffen en tapijt

tbb
interieurvormgeving
lopikerstraat 16 / schoonhoven

haven 4 / schoonhoven

TAXI BESTELLEN HAAK BELLEN

ROUW- EN
TROUWRIJDEN
ZIEKENVERVOER

2488
halvemaan 10 
schoonhoven

11 januari

Tien leden van avantri namen deel aan 
de tweede wedstrijd van de goudse 
crosscompetitie.
Deze wedstrijd werd georganiseerd door 
de atletiekvereniging santilope5.
Een nieuwe naam omdat ze zelfstandig 
zijn gaan draaien (vroeger een 
combinatie met de voetbalvereniging)» 
We zullen in de toekomst nog genoeg 
van de antilopen horen.
Men had een parkoers langs een dijkje 
door de polder uitgezet.
De senioren moesten dit parkoers zes 
keer lopen, in totaal 8 kilometer. 
Kees van der Heul had ook deze maal 
geen problemen, want er was niemand 
die hem bij kon houden.
Zo kon hij onbedreigd winnaar worden 
in de tijd van 26 min. en 18 sec.

Aibert Plesmanstraat I 
Telefoon 2894



De goudse atleet Rob de Smet werd 
tweede in 26 minuten en 54 sekonden 
voor R. van Zuilen van Clytoneus uit 
Woerden die derde werd in 27 minuten 
en 18 sekonden.
Wies Scheepers was de tweede avantriaan 
die over de eindstreep ging,
Hij legde beslag op de dertiende plaats 
in 28,4-6 minuten.
Ad Verhoeff finishte als 17e in 
29.4-8 minuten.
Veteraan Piet Stam werd in 31.13 min. 
als 29e geklasserd.
Gerrit de Jong en Chris Buitelaar 
eindigden resp. als 31e en 32e in 
31.51 en 32.15 minuten.
Bij de a-jongens, die 4 kilometer 
moesten afleggen, eindigde Bert van 
den Dool op de vierde plaats in 
14 minuten en 58 sekonden.
René Scherrenberg kwam bij de jongens-b 
als 8e over de eindstreep.
Hij liep de 3 kilometer in 14 minuten 
en 1 sekonde.
Bij de dames was Lia Ende weer in de 
running.
Ze eindigde op de vierde plaats, met 
een tijd van 7 minuten en 31 sekonden 
over de twee kilometer.
Hans Sterrenburg liep de prestatie- 
loop over 3 kilometer zonder nadelige 
gevolgen uit.

BREDA
19 januari

Een 250 deelnemers gingen van start 
in de tweede nationale skolcross.
De lopers moesten een 8,5 km. lang 
parkoers door de zonnige bredase 
bossen afleggen.
Onze aktieve crosser Kees van der 
Heul zal dit mooie parkoers, waarin 
enkele heuveltjes waren opgenomen, 
met plezier hebben gelopen.
Kees finishte als negende, voor 
Martin van Prooyen, die in Goes voor 
Kees als eerste eindigde.
De sterkste loper was Bram Wassenaar, 
die \roor Piet Waaning en Cor Vriend 
als eerste over de finish ging.

U d oet liw bej>t b<Lj de. beoefening  
van Ulo kpoKtV.'!
0N1E men&en doen 
dat b i j  hun wenkl

neemt U eem  een  
p-toeó! ?

aannemera b ed/Uj i 
de WUYTER 6 van ENGELEN 

doe h e t zeZfi-ooinkei. 
KEUKENCENTRUM SCHOONHOVEN 

Havem>üiaat 40-Tete foon 01823-3018



MODESCHOENEN

Haven 80 Tel. 01823-2385

VOOR AL UW
FEESTELIJKE
DRANKEN

U BENT 
VAN HARTE 

WELKOM 
IN ONZE 

RUIM 
GESORTEERDE 

SLIJTERIJ 
ook gekoelde 

dranken

delek SCHOONHOVEN 
TEL. 01823-2357 
LEKDIJK 1
hoek havenstraatsewal

Naast de 250 wedstrijdlopers hebben ook 
250 prestatielopers van deze zondag 
een sportieve dag gemaakt,,

ROTTERDAM 
19 januari

De Rotterdamse wandelsportvereniging 
R W  organiseerde op het Lange Pad? 
bij de kralingse plassen, een drie 
kilometer snelwand el wedstrijd,
De uitslag zou voor de wandelaars van 
groot belang zijn, want alleen de 
eerste acht mogen aan de nederlandse 
kampioenschappen snelwandelen 
deelnemen.
Gerrit de Jong was met het vaste 
voornemen om bij de eerste acht te zijn 
naar Rotterdam gegaan.
De twintig deelnemers troffen het wel, 
onder bijna zomerse omstandigheden 
konden ze de ijï ronden afroffelen, 
Tjabel Ras stond als gewoonlijk garant 
voor de eerste plaats.
Hij liep een tijd van 14- minuten en 
14- sekonden.
Voor Gerrit liep de wedstrijd wat 
teleurstellend af.
Hij eindigde op de tiende plaats in 16 
minuten en 4-5 sekonden.
Ik heb vernomen dat Gerrit last had 
van een prakje dat in de weg zat.
Of dit verband houdt met zijn kookkunst 
is me niet helemaal duidelijk»
In ieder geval Gerrit, volgende keer 
beter-.

VOOR ALLE 
ZUIVELPRODUKTEN

VAN DEUR TOT DEUR

NICO TERLOUW
BENELUXLAAN 60, TELEFOON 2321

FAKKELLOOP

Op zondag 4- raei wordt alles in orde 
gemaakt om ’s nachts plm. half twee 
naar wageningen te vertrekken.
Er zal net als 5 jaar geleden vuur 
worden gehaald ter gelegenheid van 
de 30-jarige bevrijding van nederland» 
Wij vragen dan ook atleten en atletes 
voor deze bijzonder gezellige tocht. 
Geef je op voor dit spektakulere 
estafettegebeuren.



BOSKOOP 
25 januari

De derde cross van de goudse 
crosscompetitie werd op deze zeer 
natte zaterdag door avJ47 
georganiseerd.
Dit keer waren zeven avantrilopers 
op het modderige parcoers te vinden. 
Bij de senioren ontbrak Kees van 
der Heul op het 9 kilometer lange 
traject.
Hij moest s5 avonds in Arnhem lopen. 
Hierdoor leek Rob de Smet de aan
gewezen winnaar, maar dat pakte 
anders uit.
Na drie ronden moest hij de wedstrijd 
staken wegens conditiegebrek. 
Hierdoor kon R. van Zuylen uit 
Woerden de overwinning behalen.
Hij werd op honderd meter gevolgd 
door het alphense dou Verkerk en 
Koster.
Jan Zijderlaan en Wies Scheepers 
eindigden resp. op de zesde en 
achtste plaats.
De elfde plaats was voor Hans Boon, 
terwijl de veteraan Piet Stam en de 
secretaris Gerrit de Jong als 22e 
en 27e eindigen.
Bij de dames wist Lia Ende de derde 
plaats te behalen.
René Scherrenberg finishte bij de 
jongens-b als vierde.
Zaterdag 8 februari wordt in Alphen 
aan den Rijn de vierde en laatste 
goudse-cross gelopen.

VOOR NIEUW BOUW
• ONDERHOUD  
VERBOUW aannemer metselaarsbedriif 

dlettink
buys ballotsingel 40 - schoonhoven - tel. 2501

FIETSEN

uw voordeligst* vervoer 
uw gezondst* recreatie

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

batavus - gasdie - peugeot - xperta

fl.LOOREN DE JONG
TELO 1823-2431 

5TRDHUI55TRR0T 7-11 SCHOONHOVEN

Rikkoert
BOEKHANDEL LEESBIBLIOTHEEK

VOOR AL UW BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
OOK
HOUTEN
SPEELGOED

Lopikersfraat 45 ENSchoonhoven PLASTIC
Telefoon 01823 - 2773 BOUWMODELLEN

VO OR UW  KOMPLETE W O N IN G IN R ICH T IN G

meer dan 1000 m2 
meubelen 
voorhaven 9

woningstoffen 
haven 9

telefoon 2516 
schoonhoven

f i r m  

m u f



jan
van
eek

posters-platen-radio’s

Haven 12 
S choonhoven  
telefoon 01823-3602

tiiioc a fe ta r ia  - re s ta u ra n t  

specialiteit

huzaren* en zalmsalades 

in alle prijzen 

ook thuis bezorgd

haven 14 /  schoonhoven /  telefoon 2618

SCHOONHOVEN 
HAVEN 23 
TELEFOON 2262
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zaterdag Sfebruari 
barendrecht 
3e ncab-cross

zaterdag 8 februari 
utrecht
ind oorwed strijd en

zondag 9 februari 
baarn
domein-cross

zaterdag 22 februari 
groningen
ned. seniorenkampioenschappen

zondag 23 februari 
groningen
int. jeugdwedstrijden

zaterdag 1 maart
schoonhoven
parkloop

zaterdag 1 maart 
groningen
ned o jeugdkampioenschappen

zondag 2 maart 
groningen
int. jeugdwedstrijden



zaterdag 8 maart 
alphen aan den rijn 
indoorwed strijd pupillen

zaterdag 15 maart
reeuwijk
piassenloop

zaterdag 22 maart 
alphen aan den rijn
20 km

zaterdag 29 maart
waddinxveen
langs de gouwe loop

zaterdag 3 mei 
schoonhoven
pers. jongenskampioenschappen

zondag 4 mei 
s choonhoven 
snelwandelen

zaterdag 10 mei
zoetermeer
pupi 11 enwea s tr ijd

woensdag 21 mei 
schoonhoven 
instuif wed strijd

zaterdag 14 juni
schoonhoven
pupillenwedstrijden

donderdag 26 juni 
reeuwijk
instuifwedstrijden

zaterdag 28 en zondag 29 juni
schoonhoven
tienkamp

woensdag 2 juli 
schoonhoven 
instuif wed strijd

zaterdag 13 september
schoonhoven
pupill enwed s trijd

KlUWN  HAAK
RIJWIEL- EN 

BROMFIETSHANDEL
halve maan 10 
schoonhoven 
telefoon 01823-2488



het juiste adres voor al uw sportschoenen enkleding

VOORHAVEN 15
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TRAININGSTIJDEN 
ATLETEN EN ATLETES

woensdag jeugd en pupillen
18.00-19.00 uur in de lts 
trainer hans sterrenburg 
woensdag a-junioren en senioren 
a-meisjes en dames
19.00-21.00 uur in de lts 
trainer chris buitelaar

TRAININGSTIJDEN 
TRIMMERS

groep 1 dames
woensdag 19.00-20.00 uur
trainer ad verhoeff
groep 2 dames
woensdag 20.00-21.00 uur
trainer ad verhoeff
groep 3 heren
woensdag 21.00-22.30 uur
trainer ad verhoeff
groep 4- dames
donderdag 19.00-20.00 uur
trainer andrê arends
groep 5 heren
donderdag 20.00-21.00 uur
trainer andrê arend3

KOMT TROUW EN OP TIJD

Ei 12g f 'f 15"
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LOS ANGELES1932
37 landen, 1327 deelnem ers, 15 

sporten, 117 w edstrijden.
Los A nge les was groots! Nog nooit 

waren de O lym pische Spelen door zo ’n 
gew eld ige  p ub lic ite it om geven. O rgan i- 'J 
satie, gastvrijhe id  en bem in lijkhe id  van  
het Am erikaanse pub liek  overw eld igde  
de Europeanen. Het O lym pisch stadion  
„C o lise u m ”  voor 105.000 toeschouw ers, 
het eerste O lym pisch dorp  vo o r 2000 
deelnem ers, w aarin  het kom fort van een 
eerste klas hotel w erd geboden en een 
to taa l aantal bezoekers van 1V 2 m iljoen, 
al deze d ingen leverden een O lym piade  
van superlatieven op.

Geen w onder, dat onder deze om 
stand igheden de Spelen een explosie  
van prestaties opleverden. Bij de a tletiek  
w erden 19 w ere ld records  gevestigd, 
bovendien 31 nieuwe O lym pische re
cords. Bij het zwem m en boekten vooral 
de Japanners successen. De gesch ie 
den is gaat, dat de vroegere  v ijfvoud ige  
O lym pisch kam pioen en de latere Tar- 
zan Johnny W eissm ülle r bij de J a p a n 
se overw inn ig  op de 4 x  200 m eter esta
fette met kracht op zijn stopw atch  
sloeg, om dat hij het w ere ld record  van 
de kinderen uit het Verre Oosten (de 
Japanners waren op één na allen tus
sen 15 en 17 jaa r oud) niet kon b e g rij
pen.

O ok de sportiv ite it bij deze O lym p i
sche Spelen was enorm . Bij de 5000 
m eter b ijvoo rbee ld  was de Fin Lehtinen  
veru it favoriet, m aar w erd bij de fin ish  
door de absolu te  outsider, de A m eri
kaan Ralph Hill, fel aangevallen. Op het 
laatste rechte eind m oest de beslissing  
vallen. Het stad ion trilde  van opw ind ing  
en bru lde  het laatste beetje energ ie  uit 
het lichaam  van Hill. Toen gebeurde het.
Bij het u itgaan van de laatste bocht 
kwam  Lehtinen iets naar rechts. Op het

zelfde m om ent w ilde  Hill hem voorb ij 
gaan. M aar toen de Fin zijn koers c o rr i
geerde, zag hij zijn  w eg versperd. Leh
tinen won met borstlengte, om dat de 
A m erikaan geen kracht m eer had voor 
een hernieuw de aanval.

A lles leek op onsportieve  h inder van 
Lehtinen en het pub liek protesteerde  
w oedend. Toen kwam de spreker van 
het stad ion in actie: „D am es en heren 
bedenk dat deze m ensen onze gasten  
z ijn " . Het boe-geroep  verstom de o nm id 
de llijk . Toen de eerste scheidsrechter 
Hill naderhand vroeg of de Fin hem ge
h inderd had, antw oordde  de Am erikaan  
sim pel: ,,N ee!” . Lehtinen kreeg de gou
den m edaille. Terug in F inland een paar 
w eken later pakte Lehtinen de zaag en 
halveerde de m edaille. De w ere ld  re
co rd hou de r 5000 m eter stuurde de helft 
naar de buitenstaander.



OUD PAPIER

De oud papier aktie draait nog 
steeds op volle toeren.
Dick Wesaorp sleept zich rot niet 
die voor ons zo waardevolle oude 
lektuur.
Wie helpt hem een handje op de s vrije’ 
zaterdag, met het ophalen?
Ook zijn nieuwe adressen voor het 
papier welkom*
U kunt het eventueel ook brengen 
bij Wim Rond
H» Ae Schreuderstraat 21 
Schoonhoven
Ook kunt u een seintje geven aan
H „ Sterrenburg
Adam van Vianenstraat 55c
Schoonhoven

DONATEURS EN NIEUWE LEDEN

Misschien heeft u kennissen of 
familie die lid of donateur willen 
worden van onze vereniging,'
Geef dat door aan het bestuur, zij 
zullen u er dankbaar voor zijn»

DOE MEE AAN DE PARKLOOP mi!!!!!!!!!

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
Aanleg en onderhoud van

KLECTR. L IC H T-, K R A C H T-,
R \f)IO- EN TEI.KVISIE-INSTAL
LATIES

* landelijk erkend. SCH O O N H O VEN  
Telefoon 2471 
Lopikerstraat 43

Fa. J. J. van leperen en Zn.
Groothandel 

in levensmiddelen

KOESTRAAT 126 
TELEFOON 2290

UW KRUIDENIER
VOOR AL UW MERKARTIKELEN

De Favoriet
----- A.LOOREN DE JONG —
Haven 73 Schoonhoven



schoonheidssalon

lopikerstraat 7 
schoonhoven 
telefoon 2039

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

th. j. purnot
haven 45 / schoonhoven / tel. 3071

JOOFARTS
GALERIE 

DE LEK 
IS OOK 

OP HET 
ZELFDE ADRES 

TE
VINDEN

kunstnijverheid 
indiakleding  
glas en keramiek

VOORHAVEN 3

voor een moderne 
en betrouwbare huurauto 

bel 2488 (01823)

n a den haak halvemaan 10n . d . U B Il  l ld d K  schoonhoven

TRIMBANEN IN ZÜID-HOLLAND

In avantri magazine van juni 1974. was 
er een lijst te vinden van de toen 
aanwezige trimbanen in nederland»
Het viel toen op dat er in ameide en 
in groot-ammers een trimgelegenheid 
bestond»
Ook in gorinchem is er ook nog een» 
Het zou best fijn zijn als er ook een 
trimbaan in schoonhoven kwam»
Vooral in de zomer komen er veel 
toeristen naar schoonhoven, want we 
zijn een aardig toeristenstadje.
Waar zo’n trimbaan dan moet komen is 
misschien niet zo moeilijk te raden» 
Achter de voetbalvelden, tennisbaan en 
stormbaan ligt een flink stuk weiland 
wat daar reuze geschikt voor is» 
Gemakkelijk te bereiken via de ringweg» 
Misschien dat de sportraad en avantri 
iets in die richting kunnen doen,

WAT IS TRIMMEN?

Op 19 april 1967 begon de nsf (neder- 
landse sportfederatie) met een 
speciale trimafdeling.
Nederland was na noorwegen het tweede 
land dat met deze aktiviteiten begon» 
Momenteel wordt er in tien landen 
getrimd»
Het woord trimmen wordt internationaal 
gebruikt en is afgeleid van het 
engelse werkwoord; to trim»
Dat betekend bijsturen of bijschaven»

Wees sportief
en neem de parkloop voor lief!!!!!!!



ROMMELMARKT

Op konninginnedag (30 april) houdt 
avantri een rommelmarkt in de 
doelen.
Mensen die nog iets overbodigs op 
de zolder hebben staan en daar 
vanaf willen kunnen dan een seintje 
aan het bestuur geven.
Het zal worden opgehaald.
Hóe meer reut, hoe meer leut»
Helpt ons aktief te zijn.

VERHUIZEN

Als u gaat verhuizen hebben wy 
graag een berichtje daarvan, dit 
in verband met de bezorging van ons 
clubblad en de rekening van de 
pe nningmeester.

DOE MEE AAN DE PARKLOOP 
DOE MEE AAN DE FAKKELLOOP 
DOE MEE AAN DE ROMMELMARKT

Fa. Deerenberg
gediplomeerd
optlciën,
oogmeetkundige

haven 38 - 40 
telefoon 2412

DE OPTICIËN VOOR UW BRIL

HET JUISTE ADRES 
VOOR AL UW 

ROOKARTIKELEN 
IS

LOPIKERSTRAAT 3 
SCHOONHOVEN
TELEFOON 2506 SIGARENMAGAZIJN

CUBA

naar de vanouds 
bekende 
lederwarenzaak 
van schoonhovenkbrands lopikerstraat 36 

telefoon 2428 
schoonhoven

Puck 
Kindermode

haven 59 - schoonhoven - telefoon 2062

KLEDING VOOR  
JO NGENS EN MEISJES 
VAN 2 TOT!  2 JAAR



D A F

CATSBURG
SCH O O N H O VEN

Bergambachterstraat 5 

Telefoon 01823-3367

jietóen 
ió geen 
atletiek
\ietóen ^  
ió wel
trimmen

Fa.v.d. Wijngaard
BROMFIETSEN 
RIJWIELEN tke°JÏ)

.óp de korrel
LÏNN DAVIES

Tokio droop van de regen. Bij bakken kwam 
het hemelwater naar beneden. De aanloop 
naar de springbak was een drabbige massa. 
Een in het wit geklede figuur wandelde 
gespannen heen en weer over de rode 
sintels. Nog twee sprongen moesten de zes 
finalisten maken. De Amerikaan Ralph 
Boston, reeds jarenlang de toonaangevende 
atleet op dit verspringnummer had de 
leiding met 8.03 meter voor de niet minder 
talentrijke Rus Igor Ter Ovanesian, met 
7.99 meter. Lynn Davies verlegde zijn 
schoen, die het merkteken aangaf vanwaar 
hij zijn dertig meter lange aanloop zou 
beginnen, twee centimeter naar achteren 
om hem vervolgens weer een centimeter naar 
voren te schuiven. Gespannen keek trainer 
Ron Pickering aan de rand van het 
strijdperk toe, de handen gebald in zijn 
broekzakken. Lynn Davies'keek vragend naar 
hem op. Pickering knikte hem vriendelijk 
toe. Hylp kon de.22-jarige jongeling van 
zijn coach, die drie jaar lang onafgebroken 
aan zijn zijde had gestaan, niet verwachten. 
Je moet het alleen doen, had Pickering 
gezegd voor zijn pupil de arena betrad. 
Honderd-en-êên gedachten bestormden de 
eenzame Davies. Gedachten aan thuis, aan 
dat kleine dorp waar hij was opgegroeid en 
zijn eerste sprongen^ had gemaakt, temidden 
van rugbyers die luidkeels gelachen hadden. 
Want verspringen was geen sport voor een 
aan. Aan Bridgend met die kleine huisjes 
met rode daken, gelegen in het heuvellige



landschap. Aan zijn moeder en vader, die 
hem hadden gesteund en aangemoedigd, 
aan de kleine sintel'baan waar zoveel 
zweetdruppels lagen van jaren 
onafgebroken werken, zonder de spanning 
van nu en aan Ron Pickering, zijn 
vriend en raadsman, die zelfs onder 
teleurstellingen vertrouwen in hem 
bleef stellen. Flitsende gedachten in 
fracties van sekonden, die hem van 
binnen verwarmden, terwijl het koude 
regenwater in zijn nek droop en hem 
woedend maakte omdat hij niemand wilde 
teleurstellen, Davies schudde alle 
gedachten van zich af. Even had hij niet 
geweten waar hij was. Ongeduldig stond 
het Japannertje met dat malle petje 
te wuiven dat het nu tijd werd tot 
aktie over te gaan. Men kon niet de 
gehele dag blijven wachten, alles was 
precies gepland, De handen slap voor 
zich hangend, de rug gebogen, keek 
Davies door de druppels water die van 
zijn zwarte haren hingen. De blauwe 
ogen waren fel en gespannen. Hij zou 
het alleen doen. Het sluimerend -vuur in 
zijn benen spanden zich. Diep haalde 
hij adem, genoeg voor de 35 sprintende 
stappen, de keiharde schok op de 
houten balk, de zwevende toestand en de 
automatisch fietsende benen, die 
feilloos en onbewust uitgevoerde 
bewegingspatronen, noodzakelijk om in 
balans te blijven. Alleen maar ver naar 
voren reiken, zover mogelijk om elk 
gruizeltje zand achter hem te laten 
en dan de schok, waarbij de aanhech
tingen van de sterke spieren kraken, 
als hij in het natte zand belandt.
In een reflex gooit hij de armen naar 
voren, schiet half naar voren, half 
opzij, om geen andere afdruk dan de 
voeten voor de nauwkeurig kijkende jury 
achter te laten. En dan hoort hij een 
kreet van bewondering. Een beetje 
verdwaasd staat hij op en keert terug 
tot de werkelijkheid» Ron Pickering 
staat met zijn armen te zwaaien. Als 
op een langzaam draaiende film ziet 
hij de glunderende gezichten van 
landgenoten. Hij rent naar het scorebord

^nmenlriun
op de 2e etage vindt u onze

FM SHOP

met o.a.

spijkerbroeken 

korduroybroeken

diverse andere je S P IS  

moderne terlenka

en tweed pantalons

kostuums
en een enorm uitgebreide

kollektie getailleerde 

overhemden
hirts

*

en S

om te onthouden

FM SHOP
%

FAVETEX 
MODECENTRUM
koestraat 121a

schoonhoven
tel. 0 1 8 2 3 -2 5 0 4



kruispoortstraat 2 - 4 
schoonhoven 
telefoon 01823-2546

AUTOBEDRIJF
ERKENDE RIJSCHOOL (VAMOR) 
VERKOOP EN INRUIL 
DATSUN-OEALER

GROENEVELD

DATSUN

d e

n u t s s p a a r h a n h  

v o o r  a l  u w  

g e l d z a k e n

PORSIJL
SCHOENEN 

NODE 
SCHOENEN

lopikerstraat 29 telefoon 3724

toch maar van dichtbij te zien welke 
: fers er zullen verschijnen. Nog voor de 
vorige cijfers in het schemerige donker 
van het immense stadion tot hem 
doordringen en hij van vreugde een sprong 
maakt, ruist een enthousiaste ovatie van 
ie tribunes; 8,07 meter, vier centimeter 
zeer dan Ralph Boston. De olympische titel 
ligt binnen zijn bereik. Neg moeten Ralph 
Boston en Igor Ter Ovanesian springen. 
Boston valt achterover en verdwijnt achter 
ie coulissen, even later gevolgd door de 
Rus. Zij hebben geen kracht meer, na de 
knock-out van Davies. Het goud is voor 
hem, zoals dat later tijdens de Empire 
Games en de Europese kampioenschappen in 
Boedapest het geval zou zijn. Lynn Davies, 
geboren op 20 mei 194-2 in Bridgend (Wales) 
leraar lichamelijke opvoeding, zag voor 
de eerste maal atletiek toen hij als 
schooljongen van 16 jaar de Empire Games 
in Cardiff met argus ogen volgde. Ron 
Pickering ontdekte de stille, toen nog 
schuchterige jongen. Een tijd van 10.8 
over de 100 meter en 6.45 meter ver x̂ aren 
het resultaat, toen Davies en sintelbaan 
elkaar voor het eerst ontmoetten. Meer 
dan zevenduizend kilo ijzer bracht hij in 
de winter van ,63-’64 omhoog, afgewisseld 
met snelle sprints die hem een 
basissnelheid gaven voor een 10.4 sekonden
over da. 100 .meter-.. — ....
Met deze ijzeren training en zijn ervaringen 
ging hij naar Tokio en sprong zich in één 
keer onder de grootsten van de wereld.
Het wereldrekord verspringen staat 
tegenwoordig op naamvan de Amerikaan 
Bob Beamen met 8.90 meter.

vlees staalt spieren!
SLAGER 

WOONING

KOESTRAAT 75 - SCHOONHOVEN - TEL 2672



DE JARIGEN 
IN FEBRUARI

2. mevr. eshuis
3. wies scheepers

corry faay
4. ben gubbels

henk deerenberg
5. mevr. de ruiter

11. mevr. straver
andré arends

oJ t teus stigter
24. mevr. de jong
25. ad verhoeff

renê burghmans

Al deze jarigen en de 
jarigen die hier niet 
staan vermeld, wensen 
wij een plezierige dag 
toe.

KWAAL;
hoofdpijn, spierpijn, 
benauwdheid, jicht, 
krakende botten, 
platvoeten, 
slapeloze nachten, 
zweetvoeten, 
jubeltenen,

MEDICIJN;
de parkloop meelopen 
in je eigen tempo.

RESULTAAT;
frisse neus gehaald, 
medaille gekregen, 
tevreden bestuur,

BEL 01823-2231 
HEYNEMAN’S 
TAXIBEDRIJF
OUDE HAVEN 1 —  SCHOONHOVt>

LICHTE EN ZWARTE BRUIDSWAGENS 
MET VOLGWAGENS 
ALLEN MERCEDES 

UW BRUIDSSTOET MOET ’AF’ ZIJN 

OOK VOOR ZIEKENVERVOER

deze advertentie ziet.
«N U HEEFT MOEITE 

-0« n  T I K i T T I  L E Z E N ...., 
OAM l i  HET TOCH T'JO 
OAT ü W O O tN  EEN
60E0E-HUUP K R IJ& EN . 
LAAT ONS U ADVISEREN 
BIJ DE AAN SC H AF VAN

DE JUISTE BRIL....

HOON
Haven 75 
Schoonhoven 
Telef. 01823-2328

ZOEKT U EEN

SCHRIJFBUREAUTJE OF BUREAU?

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

STADHUISSTRAAT 17 
TELEFOON 2537

VB? buis



H A .iL
P M E N iZ N .

loodgieters 
WAL38 installateurs
SCHOONHOVEN 

TELEFOON 01823-2491

V O O R  HEEL  

U W  H U IS N A A R

SCHOONHOVEN.
Haven 50 - Telefoon 01823-3901

Een uitgebreid Huishoudelijk Assortiment, 
een m ooie 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 reförmartikelen 
cosmetica, elastïeke kousen, kniekappen en 
enkelstukker (ook opmeten i. 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, 
bandag,iste en haarspecialiste 
Haven 33, Schoonhoven, tel. 2405

De Olympische 
Spelen van de klassieke oudheid wefden 
van 776 vóór Christus t o t  3 9 3  n a  
Christus om de vier jaar in Olympia ge
houden. Zij waren opgedragen aan de god 
Zeus, die volgens de Grieken aan de men
sen muziek en sport had gegeven, opdat zij 
tot volmaakte dapperheid en vrijheid zou
den komen. Olympia was een heilig gebied 
in het oud-Griekse distrikt Elis. De Spelen 
waren de belangrijkste volksfeesten van 
Griekenland. Oorspronkelijk duurden zij 
drie, later vijf dagen. Alle vrije Griekse en 
later ook Romeinse burgers mochten eraan 
deelnemen. Vrouwen waren niet gewenst, 
zelfs niet op de tribune. De overwinnaars 
heetten Olympische kampioenen en ontvin
gen een krans van olijftakken. In hun woon
plaats werd voor hen een standbeeld opge
richt, want elke stad was erg trots op zijn



kampioen. Later kregen de winnaars ook 
waardevolle geschenken, een os of zelfs een 
lijfrente. Tijdens de Spelen heerste er vre
de in heel Griekenland. Het wapengeklet
ter verstomde.'

De antieke Olympische Spelen gingen 
in betekenis achteruit toen de beroepssport 
opkwam. Geschiedschrijvers betreurden 
voor de eerste keer de deelneming van pro
fessionals tijdens de n o e Olympische Spe
len in het jaar 340 vóór Christus.

In het jaar 393 vonden de laatste antieke 
Spelen plaats. De Christelijke keizer Theo- 
dosius I verbood ze wegens de als maar toe
nemende corruptie. In de zesde eeuw werd

Tydeus maakt zich schoon van het stof en de olie na 
een sportoefening. Etruskische camee uit de eeuw 
vóór Christus.

de mode van ’morgen’ 

vindt u vandaag al bij 
van niekerk herenmode

ZO A L S SHIRTS 
DASSEN  
P A N T A L O N S  
A N K L E T S  
E N Z .

m
van niekerk herenmode

voor de man die'gezieriwil worden

lopikerstraat 19 ~ schoonhoven - tel. 01823-3064

ASSURANTIËN  
HYPOTHEKEN 
FINANCIERINGEN 
TAXATIES 
ADVIEZEN

TELEFOON 01823-3466



restaurant 
de stadsherberg

bruiloften
diners

recepties
koffietafels opweg 2 

schoonhoven
feestavonden«  1 tei. 2330

d ick h off
foto- i

‘
cine

■
^  , Lopikerstraat 57  

T el. 01823-2992■pmgspjgöa)

AARDAPPELEN - GROENTEN 
FRUIT
DELICATESSEN EN WIJNEN

J. den Braber ü
Lopikerstraat 28 
Schoonhoven 
Telefoon 26 80

Olympia door een aardbeving vernietigd.
De Franse baron Pierre de Coubertin 

neeft de basis gelegd voor de herleving van 
ie  Olympische Spelen. In het jaar 1894 
nchtte hij in Parijs het Internationaal 
Olympisch Comité (IOC) op. De organisa
tie van de eerste Spelen in moderne stijl 

1896) ging naar Athene, de hoofdstad van 
Griekenland. Dit toernooi sloot mooi aan 
b ij de spelen van het oude Olympia, dat in
middels door Duitse archeologen was op
gegraven. Griekse atleten marcheerden bij 
de opening van het nieuwe sportfeest als 
eerste groep het stadion binnen.

De Spelen moesten volgens de Couber- 
un geen gevecht tussen wereldkampioenen 
warden, geen kermis, maar een demonstra
tie van beschaving en sportiviteit.

Hoogtepunt van de Zomerspelen - sinds 

1928 kent het IOC ook Winterspelen - vor
men nog altijd de atletiekwedstrijden. De 
Spelen duren veertien dagen ; tien dagen 
heeft men nodig om het atletiekprogramma 
af te werken. De winnaar van elk der 38 on
derdelen - 24 voor de heren, 14  voor de 
dames - krijgt een gouden medaille omhan
gen. De tweede plaats wordt met een zil
veren, de derde met een bronzen ” plak”  
beloond. Deelnemers aan de Olympische 
Spelen behoren amateurs te zijn, maar zijn 

het lang niet allemaal. De amateursregels 
worden steeds minder serieus genomen 
met name in de Oostbloklanden, waar de 
staat in het levensonderhoud der topsport- 
lieden voorziet. Ondanks het schijn-ama- 
teurisme, het bedrog en de oneerlijke con
currentie, staan de vierjaarlijkse wedstrij
den om de Olympische titels nog zeer hoog 
aangeschreven en beschouwt elke sportman 
of -vrouw het deelnemen aan dit evenement 
als het hoogtepunt van zijn of haar carrière.

v o o r  a l  uw
RADIO- EN TELEVISIF. 
APPARATUUR

verhoef kerkstraat 11 
schoonhoven 
tel. 3369



AA
N 

PIT
 

CL
UB

BL
AD

 
W

ER
KT

EN
 

N
EE mevr. arends-bot 

mevr. slappendel-mulder 

henk schep 

piet van den dool

INLEVEREN KOPY 
VOOR HET 
MAART-NUMMER

op zaterdag 15 februari 
dient alle kopy in het 
bezit van de redaktie 
te zijn.
Liefst eerder.

REDAKTIE-ADRES

Alb. Beylinggracht 44 
Reg. v, Heutszstraat 4

/


