


ERVARING

Het is byzonder fijn om te ervaren dat 

onze vereniging in de belangstelling 

staat van de doorsnee Schoonhovenaar»

Het loon dat na werken zijn gestalte 

moet krijgen begint zo langzamerhand 

een bepaalde vorm aan te nemen.

Het zy in de vorm van prestaties, het zij 

in de onmisbare vorm van geld.

Want dat laatste is toch wel een onmisbare 

factor in een amateurvereniging,

De term ’geld maakt lieve dingen zoet’ 

is voor ons op dit moment zeer 

belangrijk.



En over ervaring gesproken, avantri 

komt niet met een kollektebus langs 

de deur, nee liever niet, want als 

je geld wil verdienen moet er wat 

voor gedaan worden»

En in het bijzonder denk ik dan aan 

de fecstmarkt, gehouden op 30 april, 

waar vele leden zich beschikbaar 

stelden om het beoogde doel te 

bereiken»

Het loon dat na deze toch wel zeer 

inspannende dag xrerd bereikt va 3 een 

flink bedrag (netto ƒ  5000,-).

Een nog groter loon wat we kregen was 

de erkenning, dat we naast aJletiek 

bedrijven, cok nog iets kunnen doen 

waar volgens mij, geen enkele andere 

vereniging toe in staat blijkt, en wel 

het bijeentrekken van mensen voor een 

hele dag gezellig samenzijn,,

Ook was net bijzonder fijn te ervaren, 

dat de gemeenteraad van Schoonhoven 

een bedrag van ƒ  2000,- stortte in 

het trainingsfonds van avantric 

Een welkome bijdrage in de nog schrale 

pot, om Frans van der Ham optimaal 

in Montreal aan de start te doen 

verschijnen wé m e e r  het hem lukt om 

aan de limiet van de olympische speler, 

te voldoen3

Maar dan wil ik wel zeggen dat o; nog 

zo Jn jonge leeftijd, het deelnemen 

belangrijker is dan winnen0

met
adidas artikelen 
van sloof 
comt u tot 
Detere prestaties
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büahkshk
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

VOOR ALLE 
ZUIVELPRODUKTEN

VAN DEUR TOT DEUR

NSCO TERLOUW
BENELUXLAAN 60, TELEFOON 2321

U I T  ' T L A N D  V A N  

D E  B A B B E L A A R S

Tja, zo vertrokken, we dan toch nog vrij 

onverwachts voor de traditionele 

pinkstertrip.

Eerst zag het er niet naar uit dat we dit 

jaar nog zouden gaan, maar in de week voor 

pinksteren werd door de hoofdtrippers de 

knoop toch nog doorgehakt.

En zo gebeurde het dat we vrijdagsavonds 

vertrokken, voorop een lelijke eend 

gevolgd door een klein groen wagentje 

dat zich het lebbes trok aan een grote kar, 

waarin de tijdelijke behuizing van de club 

van dertien zat,.

Zo raasden we over de dammen in de richting 

van het land, waarvan een juffrouw op de 

televisie beweerd had, dat het leven er 

zo goed is.

Nou, achteraf gezien heeft ze nog geen 

ongelïjk gehad ook.

?t Was er bere gezellig, want eenmaal in 

Renesse gearriveerd werden de wigwams 

uit de grond gestamt, en stortte iedereen 

zich in het ruim aanwezige uitgaansleven. 

Dit was êên van de zeer positieve 

verbeteringen vergeleken met de pinksteren 

van vorig jaar in Lunteren.

Gelukkig werkte dit jaar het weer ook 

beter mee.

De twee zonnige dagen werden grotendeels 

op het strand door gebracht, waar de 

edele voetbalsport uitvoerig werd



beoefend, Au au (of is het toch niet 

zo edel),

De andere dag werd Renesse raet een 

bezoek vereerd, en speciaal de 

gokhuizen waar sommigen niet waren 

weg te slaan.

Het programma werd aangevuld met een 

geweldige barbeque, een zeeuwse chinees, 

chinees, pannekoeken en niet te 

vergeten met de bout, die daar zo 

ruim aanwezig was.

Jt Was alleen jammer dat een van de 

vervoerders ons op het laatst 

plotseling in de steek liet, waardoor 

we niet genoeg plaats meer over 

hadden om allemaal in één keer 

terug te keren naar het gat van 

herkomst,

Maar al met al, is het best voor 

herhaling vatbaar.

Dus wat mij betreft tot over een jaar.

Groeten uit Zeeland 

van Otto,

Bij de meeste van onze leden is het bekend 
dat het inschrijven voor uitwedstrijden 
niet meer via Gerrit de Jong gebeurd7 
maar via ondergetekende (zie vorige 
avantri magazine), Ik schrijf dit omdat 
ik de indruk heb gekregen dat deze 
wisseling niet bij een ieder goed is 
over gekomen. Andere heren, andere wetten 
is een gezegde0 Deze wetten wilde ik aan 
de leden duidelijk maken,

A.
De wedstrijd aankondigingen cq uitnodigingen 
die bij mijn privé adres aankomen, worden 
door mij op het publicatiebord in het 
clubhuis opgehangen^ zodat een ieder deze 
kan lezen en via mij kunnen inschrijven.
Let op de sluitingsdatum van inschrijving „

Soms zijn er wedstrijd aankondigingen die 
alleen maar in de atletiekwereld vermeld 
staan, waarvan de wedstrijdsecretaris, 
ik dus, geen aparte uitnodiging krijgt. 
Zodat lezers, van de atletiekwereld dit, 
indien ze willen deelnemen via mij moeten 
inschrijven,
Ook hier, let op de sluitingsdatum van 
Inschrijving,



c6
Voor deelname aan instuifwedstrijden 
behoeft er niet bij mij ingeschreven te 
worden, iedere deelnemer moet dit 
zelf tijdens de wedstrijd doen®
Dit zelfde ook voor deelname aan 
prestatielopen0

D„
Inschrijven en niet deelnemen levert 
een boete op van ƒ  5,*- en is een 
KNAU bepaling. Mits dat er vroeg en 
tijdig wordt afgeschreven (4-8 uur voor 
de wedstrijddatum) en ook via mijn adres» 
Of via een eigen bericht aan de 
desbetreffende wedstrijdorganisatie.
Bij dit laatste moet je natuurlijk wel 
het adres of telefoonnummer weten,

E„
Bij inschrijving moet het inschrijfgeld 
aan mij worden betaald» Ik hoop niet 
dat het voor zal komen, maar bij grote 
achterstallige betalingen zal het 
bestuur maatregelen tegen de ' 
betreffende persoon nemen,

TH©
Bij deelname aan wedstrijden bedoeld 
onder punt C„ moet je zelf je licentie
nummer en het jaar van de keuring 
opgeveno Alsmede de klasse indeling 
van het betreffende nummer.

De klasse-indeling is -als.volgt:

heren b/a e/b d/ c

ICO m 10,9 11,4 12,0
200 m 22,4 23,4 24,6
400 m p0 <) 0 52,5 55,0
800 m 1,54,5 1.58,0 2,06,0
lOOOm 2,28,0 2,38,0 2,48,0
1500m 3,54,0 4,03,0 4,20,0
3000m 8,35,0 9.00,0 9,28,0
5000m 14,55,0 15,30,0 16,05,0
lOOOOm 31,40,0 32,40,0 33,40,0
11Om horden 15,6 16,6 17,6
200m horden 26,5 27,5 28,5
4-00m horden 57,0 59,0 62,0
3000m steeple9,4-0,0 10,05,0 10,30,0

è teMamebuui 
den Imrtöq
LEVERT AL UW DRUKWERK 

SPECIALITEIT 

FAMILIE DRUKWERK EN 

HANDELSDRUKWERK

schoonhoven

van leeuwenhoekstraat 14

tel. 01823-3794

restaurant
b c lu c b c v c
LEKDIJK 2— 8

TELEFOO N
01823-2377-2723

MMAZD4
DE EXCLUSIEVE

AUTO v o o r een g ro o t p u b lie k  

D ealer v o o r  S choonhoven  en O m streken

AUTOBEDRIJF “ ,7 .,
J. de Kluiver Ul C ' 3 2 ! - 2 K Ï



vervolg heren b/a c/b

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

cin voorraad Gratis vakkundig gelegd

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

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

LEO SMIT
VERKOOP en 
REPARATIE van

★
★

T.V.Radio 1 
A fspeel
apparatuur 
Elektrische 
huishoudelijke 
apparaten

Edisonstraat 11 
Telefoon 01823 - 3227

verspringen 6,90 6,50 6,20
hoogspringen 1,93 1,83 1,73
hss 13,50 12,90 12,30
psh 4,00 3,60 3,30
speerwerpen 57,00 52,00 46,00
discuswerpen 42,00 38,00 33,00
kogelstoten 13,50 12,50 11,50
kogelslingeren 4^,00
tienkamp 6000

DAMES b/a c/b d/ c

100 ra 12,3 12,8 13,4
200 m 25,4 26,6 28,0
4-00 m 59,0 62,0 65,0

800 ra 2,15,0 2,22,0 2,30,0
I500m 4,45,0
3Ö00m 10,10,0
100 m horden 15,2 16,0 17,0
200 ra horden 29,0
400 ra horden 67,0
verspringen 5,50 5,30 5,00
hoogspringen 1,70 l,ól 1,51
speerwerpen 37,00 33,00 31,00
discuswerpen 38,00 34,00 30,00
kogelstoten 12,00 11,00 10,00
vijfkamp 34-00 (nieuwe telling)

Bij inschrijving in een te lage klasse 
volgt boete-oplegging»

Voor de goede gang van zaken volgt hier 
de klasse waartoe de navolgende atleten 
behorens

FRANS VAN DER H M

TIMMER EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. LOEF

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

Koestraat 46-48 

Schoonhoven 

Telefoon 01823-2698

100 ra................b-klasse
200 m.......o.o«».o,b-klasse
4-00 ra.......«a-klasse
110 ra horden,,....«»b-klasse
verspringen........«b-klasse
hoogspringen........c-klasse
polsstokhoogspringena-klasse 
s p e e r w e r p e n . c - k l a s s e  
discuswerpen.......„a-klasse
kogelstoten..,.«•.».b-klasse 
tïenkamp a—kla s s e
alle andere nuramers d-klasse



KEES VAN DER HEUL

J-00 liio a o 5 ö ö © o o * o e- e c o C*'“j£_LaSSO
200 nio #»o & e o 9 & 9 j o # o s c-klasse
<400 I21« * ♦ * c ©aesefliuoo*# b^klaSSe
800 m©«<*« o <?»«o o ® {.»o a«a-kxasse 

lOOOm o ©c?ft^c®eoüo«aao a“*kl asse 
l̂ OOni** ca^kj.asse
3OOOïïl0 o o c « c c c c e o o o r, r- a**"kla S S @
DOOOnu «sjooeci>ifioe('!5 a**‘kl a s s ©
3000m steeple# o» 4.««b-klasse

H E M  DE LEEUW DEN BOUÏER

110 m horden®»» ö * <, »«, c—klasse
hsse s6c ó »8o 9o b^klasse
polsstokhoogspr.* * * #b~klasse 
discuswerpen* * * • o o * • c~klasse 
alle andere nummers d-klasse

HENK SCHEP

-i-CO iü#MSii*9o?j<stsoo r,b-klasse 
2ü0 21» o e s f o o o fi o t « •> o <5 b***kl ci S SG 
200 m horden** * o»o«»b-klasse 
e_L SpringBno ooaae,*'» CMJ{ ia s s 0

.h.SS f t c - s a e c s f t o c c ü ^ c e e o  C—J l i a S S e

JAN ZIJDERLAAN

Boo lil® ̂ fr i'. f. :> C o ö 6 4 o tt o f? C—iClaS SG
1 J-'O0111 - c*£)ooc?ogooö#joc-klasse 
5000m» M G H t « e M H o i  c—klasse

Van Chris- Buitelaar ontbreken mij de 
gegevens* maar dit kan nog komen.
Bijna al onze overige wedstrijdatleten 
en atletes zijn dus in alle nummers 
d-klasser(ster)„
Maar met gerichte training en deelname 
aan baanwedstrijden kunnen dit seizoen 
veel onzer leden in diverse klassen 
promoveren-,

OVERZICHT WEDSTEICDPROGRAMMA

1 juni kompetitiedag <senioren 
Tilburg

4 juni jeugdwedstrijden (instuif)
Lisse

juni senioren en jeugdwedstrijden 
Boskoop 

juni pupillenwedstrijden 
Sliedreèht 

juni senioren en jeugdwedstrijden 
Rotterdam 

juni snelwandelwedstrijd 
Rotterdam 

juni instuifwedstrijden 
Reeuwijk 

juni instuifwedstrijden 
Rotterdam 

juni instuifwedstrijden b-c-d-jeugd 
Alphen aan den R|jn 

juni instuifwedstrijden 
Schoonhoven

- 15 districtskampioenschappen 
Den Haag 

juni Jeugdmeerkampen c-d 
Terneuzen 

juni jeugd-pupillen wedstrijden 
Schoonhoven 

juni jeugdmeerkampen 
Lisse

juni goudse estafettekampioenschappen 
Alphen aan den Rijn 

juni 15 km
Hilversum 

juni instuif senioren/jongens a-b 
Den Haag 

juni jeugdwedstrijden 
Delft

juni wedstrijden c-d-jeugd 
Zierikzee 

juni instuifwedstrijden 
Lisse

juni instuifwedstrijden jeugd 
Reeuwijk 

~ 29 tienkamp
Schoonhoven 

juni b-c-d-jeugd + snelwandelen 
Zoetermeer 

juli instuifwedstrijden senioren + jeugd 
Den Haag

juli instuifwedstiyden senioren + jeugd 
Rotterdam 

juli 15 km 
Utrecht

juli instuifwedstrijden senioren + jeugd 
Schoonhoven
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Tot zover jullie weastrydaankondigingen

PIET STAM

Het adres waar je voor alle 
uitwedstrijden moet inschrijven is:

Piet Stam 
Galvanistraat 64 
Sehoonhoven 
Telefoon 01833-3412

VERSLAG IN DE KRANT

Indien je aan een wedstrijd deelneem 
vergeet dan nooit
de uitslag zo snel mogelijk te melden 
aan Ad Verhoeff 

Stevinstraat 2 
Schoonhoven 

aan Tiet Stam
Galvani straat 6/.
Schoonhoven

Verslag in avantri magazine!!!!!!!!

Ket natrekken van uitslagen kost 
Piet van den Dool enorm veel tijd» 
l:e kunnen hem taak enorm verlichten 
door cok aan hem te vertellen of 
nog liever te schrijven hoe je de 
wedstrijd vond en hoe je prestaties 
waren!

AVANTRI AKTIEF???????

DAT LIGT AAN UZELF!!!!!!!

tot uw 
dienst

Petit Restaurant

„DE ENGEL”
A utom atische  K egelbanen - B iljart - Bar 

K oestraa t 4 - Telefooi» (0 1823) 23 5C

SCHOO NHOVEN

N.AJM2NHAAK
RIJWIEL- EN 

BROMFIETSHANDEL
halve maan 10 
schoonhoven 
telefoon 01823-2488



het juiste adres 
voor al uw
sportschoenen 
en
kleding

VOORHAVEN 15

h e r e n m o d e h u i s

voor al uw duel
b o n n e t r i e

p a n t a l o n s

C O S T U U M S

R E G E N J A S S E N
ENZ.

HAVEN 63 - SCHOONHOVEN - TEL. 01823-2608

L'W  
WARMK 
BAKKER 
IS

Lopikerstraat 34 
Schoonhoven 
Tel 01823-2503

0TT0 - ----- -------------------------------
0TT0
0T.T0
0TT0 GEEFT ZIJN VISIE OP ENKELE FEITEN
0TT0
0TT0
0 T T 0 ---------------- -----------------

KONINGINNEDAG 1975
’t Was vroeg in de morgen, de regen viel 
gestaag uit de asgrauwe hemel.
En in die regen liepen ze dan.
Vier ziroegers.
De eerste twee waren er al om even over 
vijven, de twee anderen waren nog geen 
half uurtje later gevolgd.
Een voor een verdwenen ze in het oude 
huisje dat aan het plein stond, om er 
daarna weer uit te komen met handen vol 
potjes en pannetjes, fornuizen, stoelen, 
lampen en kannetjes.
De een keek nog sipper dan de ander.
In gedachten zagen ze hun feest- en 
rommelmarkt al letterlijk en figuurlijk in 
het zo ruim aanwezige hemelwater vallen*
Ze sleepten alle rommel naar de kraampjes 
die daar de avond daarvoor waren 
neergezet.
En rond de klok van zeven uur kwamen de 
mensen van de afdeling ’feestnarkt5 hun 
te hulp om alle feestkramen in orde te 
maken.
Iedereen hielp mee, zelfs het weer dat 
zienderogen opklaarde, en toen om tien 
uur alle aubadezangers en toehoorders het 
Doelenplein opstroomden was er geen 
wolkje meer aan de lucht, nou ja, bijna 
niet een.
Maar in ieder geval niet voor avantri, 
dat het hele plein, waar nu ook de 
antquairs, de kunstenaars en de padjakkers 
waren gearriveerd, vol zag stromen,
De goede sfeer zat er al meteen in, de 
ballen vlogen overal rond.
Vooral de buren van de schiettent van 
Baai Ooms hadden het zwaar te verduren 
met de om hun oren suizende projectielen, 
En weer in een andere hoek verdwenen de 
lootjes als sneeuw voor de zon»
Bij hun buren liep het, zo mogelijk, nog 
harder!



Ronde na ronde werd er bij het rad van 

avontuur gespeeld, voortreffelijk 
aangeprezen door meneer van Engelen, 
vlogen de bonnetjes uit de handen 
van de beide■jannen,
De padvinders hadden ondertussen ook 
al, niet hun pad, maar hun draai 
gevonden,
De stokjes met vlees hadden amper 
de tijd om bruin te worden om daarna 
in hongerige magen te verdwijnen.
Op de rommelmarkt liep het ook prima, 
de eerste lege plekken werdenal in 
de kraampjes zichtbaar.
Daar zag je d 5r een lopen met een 
stoel op z’n nek en weer ergens 
anders liep er een met een grote 
hangkast te zeulena 
Hier tussendoor, liep zo trots als 
een pauw en zo druk als een klein 
baasje, de geestelijke vader van bet 
hele.spul, Cees Dool over het plein 
te torren, om alles in goede banen 
te leiden.
5 s Middags werd het geheel opgefleurd 
door de volksdansgroep JMajimJ uit 
Jaarsveld, waarin, zeker voor de 
avantrianen, enkele bekende gezichten 
voorkwamen.
Na het volksdansen kwam het 
touwtrekken aan de beurt.
Een van deze ploegen had waarschijnlijk 
zoveel spiritualiën genuttigd, dat 
hun overwinnaars waarschijnlijk nog 
nooit van hun leven zoveel alcohol 
in een keer hadden verplaatst.
Maar ja, dit mocht de pret allemaal 
niet drukken.
Tegen de avond werd het eindelijk iets 
stiller, behalve bij het rad van 
avontuur waar, als we er niet mee 
waren gestopt, de mensen er nu nog 
hadden staan gokken.
Na afloop werd door de hele ploeg alles 
netjes afgebroken en opgeruimd.
Na een laatste borreltje in het door 
meneer van Geelen afgestane huisje, 
dat was omgebouwd tot een gezellig, 
haast wel Grieks lijkend koffiehoek je, 
verdween iedereen vermoeid maar 
tevreden naar huis.
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TAXI BESTELLEN HAAK BELLEN

2488ROUW- EN 
TROUWRIJDEN 
ZIEKENVERVOER u ,

halvemaan 10 
schoonhoven

voor
moderne verlichting, meubelen, 
kunstnijverheid

o.a.: Dijkstra, Pastoe, Hagoort, b r i n k m a n  
Gelderland, Ploegstoffen en tapijt

interieurvormgeving
lopikerstraat 16 /  schoonhoven

tbbhaven 4 / schoonhoven

Het gehele  jaar doo r de nieuwste ko llekties

LUXE LEDERWAREN
U weet het toch 1

Altijd iets aparts en...........voordeliger!

Ook woensdagmiddag geopend

W. J. SEYNDER 
SCHOONHOVEN

Haven 42 - Telefoon 2486

En wie er nog meer tevreden was?
Avantri natuurlijk*
En daarom'bedankt, trimmers, atleten en 
andere vrijwilligers, die meegewerkt 
hebben,
De netto opbrengst was plm» f 5000.-»

4 VUURWERK
5 s Maandagsmorgens om half twee vertrokken 
we dan» Zo5n vijf en twintig atleten werden 
er in een grote veewagen geperst, en het 
viel mij eigenlijk meteen op hoe snel de 
meesten zich hierin thuisvoelden» Een lag 
er zelfs heerlijk in het stro te knorren, 
terwijl Cees Dool de anderen langdurig 
vermaakte met het ophangen van een lamp*
En toen die lamp na veel gewurm dan 
eindelijk ophing, was het boe-geroep 
dan ook niet van de lucht» En eh, over 
de lucht gesproken, boeeeeeeee,
Zo kwamen we na een uurtje van maffen, 
dutten en lallen in Wageningen aan.
Hier werd iedereen opgewarmd door de 
overheerlijke soep 'ffiet sliert jens, die 
door de voortreffelijke organisatie werd 
aangeboden® Maar ja, we waren niet voor 
de soep gekomen, en daarom gingen we rond 
de klok van vier uur in de richting van 
het pleintje voor hotel ?de wereld5, van 
waar het vaur zou worden opgehaald»
Ad Verhoeff was aangewezen als eerste 
loper, en nadat hij op het plechtige 
moment door een weigerend fototoestel op 
de foto was gezet, verdween-hij met z’n 
fakkel het donker in, richting Schoonhoven. 
Na enige kilometers kwamen we bij de Grebbe- 
berg, waar bij het - oorlogsmonument een 
minuut stilte in acht werd genomen»
Daarna werd de weg weer vervolgd, opgejaagd 
door meneer van Os van den Abeelen die op 
zJn fiets achter de lopers aanhobbelde. 
Iedereen Liep zo zfn stukje, en sommigen 
nog wel meer dan dat» Opvallend voor 
iedereen was wel d e’conditie van onze 
hoofdredacteur, anders toch een man van 
de korte adem» Onderweg kwam er nog een 
meneer naast mij fietsen, en hij vroeg 
meneer, waar bent u mee bezig, u bent 
toch geen pyromaan?

Dames- en 
Herenkapsalon

dabe
Albert Plesmanstraat 
Telefoon 2894



Toen deze meneer tot Schoonhoven nee 
bleef fietsen begreep ik pas, dat 
ook hij bij deze rare kudde hoorde.
Zo kwamen we in Bunnik aan, waar 
de koffie naar binnen werd geslurpt. 
Vandaar gingen ve via Utrecht, waar 
een oude man plechtig-voor ons in 
de houding ging staan, in de richting 
van Ijsselstein, waar we eigenlijk 
veel te laat arriveerden.
We hadden nu nog naar een uur om in 
Schoonhoven te komen,,
Tja, en wat er toen gebeurde was 
haast niet te geloven.
Iedere atleet liep nu ongeveer een 
kilometer op volle snelheid om 
daarna weer uitgeput in de wagen 
gehesen te worden.
Ik weet niet wie er meer zonder lucht 
zat, de wagen, de chauffeur of de- 
lopers, laat staan die kerel op de 
fiets, die hing met z’n tong op 
het stuur.
De mensen in de Lopiksebuurt moeten 
alleen maar een vurige blauw-witte 
schim hebben gezien die als een 
lopend vuurtje achter een grote 
veewagen aanraasde.
Zo kwamen we toch nog op tijd in 
Schoonhoven aan waar de paradepaardjes 
van avantri zich in hun subtiele 
stukjes atletiek-textiel staken.
Daarna togen we met heel de 
rattaplan naar de Dam, waar Frans van 
der Ham de vlam in de pan mocht 
laten slaan.
Ja, zo kwam het bevrijdingsvuur dit 
jaar dan weer in Schoonhoven.
We hadden het vuur ook zo wel aan 
kunnen steken, maar ik ben het eens 
met wat meneer Dool altijd zegt 
't gaat om 5t principe, niet waer?

OTTO OOMS

•JUNIOREN IN DE SLAG

In de junioren groepen begint wat meer 
leven te komen.
Dat is verheugend, want de toekomst van 
avantri is dan verzekerd.
Er is zelfs een a-b jougdploeg geformeerd 
welke deelneemt aan de landelijke 
competitie»
Dat is in jaren niet ,meer mogelijk geweest» 
Uit deze jeugd zal, mede door de training 
van Chris Buitelaar, wel wat goeds naar 
voren komen,
U leest er de wedstrijdverslagen maar op na. 
Belangrijker is echter dat men met meer 
leeftijdgenoten kan trainen en 
wedstrijden bezoeken, zodat er met nog 
meer plezier gesport kan worden.
De prestaties zijn dan van minder belang.

Van de meisjes junioren en dames is 
helaas nog weinig nieuws te melden.
De zaalsporten, zoals basketbal en 
volleybal trekken de jeugd naar binnen.
In een teamsport gaat alles wat 
gemakkelijker,
Toch is hot jammer dat er vooral in de 
zomermaanden niet meer aan buitensporten 
gedaan wordt, en dan een sport xraarin 
je het alleen moet doen.
Hiervoor is karakter een eerste vereiste. 
Aan de meisjes en dames die er zijn 
hoop ik dat ze wat meer op de baan komen 
trainen, ook buiten de trainingsuren.
En neem eens wat vriendinnen mee,
Wie weet vinden die de atletieksport de 
moeite waard.
De atletiek kent zoveel onderdelen, het 
is echt niet alleen maar hardlopen.

AD VERHOEFF

FOTO’S
De foto’s van deze trip zijn gereed 
gekomen. Hans Sterrenburg maakt ze 
graag voor u bij.
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TERUG OP HET NEST

Een van onze veelbelovende junioren 
van een jaar of vier geleden is veer 
teruggekeerd.

Na een voetbal-periode voelt hij zich 
toch weer aangetrokken tot de moeder 
der sporten, de atletiek.
Johny Jansen, want hij is het, 
begint rustig met trainen onder 
leiding van Chris Buitelaar, en je zult 
zien dat hij na een paar maanden 
die zogenaamde oude zakken, er weer 
gemakkelijk uitloopt.

Sukses John.

Training is ook een vorm van
vrijetijdsbesteding

korrel

De olympische spelen van Rome was een 

geweldig schouwspel met tienduizenden 

in door zon overgoten stadions. 

Onvergetelijk was hier de 4-00 meter race 

tussen Otis Davis en de Duitser Karl 

Kaufmann, die beiden in de nieuwe 

wereldrecordtijd van 4-4->9 sekonden door 

de finish gingen, zij het dat de 

fotofinish Davis als eerste aanwees.

Armin Hary, de snelle Duitse sprinter, 

die enkele jaren in Amerika had 

doorgebracht en het wereldrecord op 10,0 

sekonden had gebracht, won het goud, zoals 

hij het wederom kreeg op de lptlOO meter. 

Grandioos was do wijze waarop Murray 

Halberg en Peter Snell op een middag de 

800 en 5000 meter op hun naam schreven»

De Australiër Herb Elliot begon reeds 

op 300 meter voor de eindstreep aan zijn 

spurt, terwijl de overige 1500-meterlopers 

nog beraadslaagden wie er het eerst zou 

vertrekken.

De nieuwe glasfiberstok, waarmede de pols

stokhoogspringers als het ware een 

kattapult over de lat werden geschoten,



deed zijn intrede. Intens was het 

gevecht tussen de hoogspringers; 

Valeri Brumel, de man die later het 

wereldrecord op 2,28 meter zou 

brengen en daarna door een motor

ongeluk zijn carrière vernietigd zag 

en de Amerikaan John Thomas,

Tokio, vier jaar later, kreeg een 

sprinter nog groter dan Armin Hary 

te zien.

Een frappant moment was het toen de 

zwaar gebouwde Bob Hayss voor de 

halve finales het stadion binnen 

kwam rennen.

Geagiteerd omdat hij zijn schoenen 

niet kon vinden.

Hij leende er twee van verschillende 

makelij en noteerde - zij het met iets 

te veel wind in de rug - 9,9, - 9,9, - 

en 9 ,8 sekonden bij handmeting, maar 

kreeg 10 sekonden op de elektronische 

tijdmachine,

Hertry Carr was zijn evenknie over 

200 meter en in Tokio veroverden de 

Amerikanen meer gouden medailles dan 

zij de laatste jaren bij elkaar hadden 

gezien.

Niet alleen voor Fred. Hansen op 

polsstokhoog, voor Cawley op de 400 

meter horden, voor Jones op de 1.10 

meter horden eiste men de hoogste eer 

op, voor het eerst domineerde Amerika 

door Schuil en Mills op de 5 en 10 km.

Kon Clarke, deelnemer aan de 5 en 10 

km en de marathon was de grote 

verliezer met slechts één bronzen 

medaille over 10 km.

Laten we Gaston Roelants, de Belgische 

wereldrecordhouder en olympisch 

kampioen zelf aan het woord over zijn 

race op de 3000 meter steeple, ’lk 

scheen het spel gewonnen te hebben, 

want mijn rivaal was meer dan vijf en 

twintig meter van mij verwijderd.

Toen maakte een alles ontredderende angst 

zich van mij meester. Met het goud 

voor ogen, overviel mij een griezelige 

angst. Angst om te vallen, angst voor 

een slippertje bij een sprong over de 

waterbak.

Gemakkelijk had ik elke hindernis 

genomen. Ver voor alle tegenstanders 

liep ik uit, maar ik wist dat niet, 

want met de schrale zonnestralen in de 

rug had ik de indruk dat er een schaduw 

volgde, dat er nog een tegenstander 

achter mij liep. Een paar keer had hij 

het tempo opgevoerd, maar de schaduw 

bleef verbluffend gemakkelijk volgen.

Hij besloot om te kijken en zag dat hij een 

voorsprong had van 25 meter opgebouwd 

had en dat hij die harde strijd in het 

begin van de race had geleverd met de 

eigen schaduw. Hetgeen hem later parten 

speelde, omdat hij dacht zich te vroeg 

over de kop te hebben gelopen.
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6 - Rob Ipenburg 

8 - Mevr. Looren de Jong

8 - Gerrit de Jong

11 - Jaap Buys 

14. - Mevr. Schep 

lo - Mevr. van Wijk

18 - Mevr, Vrieselaar

22 - Dhr. Hakkesteegt

25 - Mevr. Arends

28 J. de Ruiter

29 - Mevr, Nellestein

29 - Mevr. Carree

Alle jarigen wensen we een 

fijne dag toe, ook de jarigen 

waarvan we de datum niet 

konden achterhalen, en dus 

ook niet kunnen vermelden.

VOOR NIEUWBOUW 
■ ONDERHOUD 
VERBOUW

• I  *1

aannemer 
metselaarsbedrijf 

dlettink
buys ballotsingel 40 - schoonhoven - tel. 2501

FIETSEN

uw voordeligst* vervoer 
uw gezondste recreatie

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

batavus - gazelle • peogeot - sparta

A.LOOREN DE JONG
TEL:0 1823-2431 

STRDHUISSTRRPT 7-11 SCHOONHOVEN

Rikkoert
BOEKHANDEL LEESBIBLIOTHEEK

VOOR AL UW BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
OOK
HOUTEN
SPEELGOED

Lopikersfraat 45 EN
Schoonhoven PLASTIC

Telefoon 01823 - 2773 BOUWMODELLEN

VOOR UW KOMPLETE WONINGINRICHTING

firmatem
meer dan 1000 m2 
meubelen 
voorhaven 9

woningstoffen 
haven 9

telefoon 2516 
schoonhoven



jan
van
£ C

p o s t e r s - p l a t e n - r a d i o ’ s

Haven 12 
Schoonhoven 
telefoon 01823-3602

tinocafetaria - restaurant

specialiteit

huzaren- en zalmsalades 

in aile prijzen 

ook thuis bezorgd

haven 14 /  schoonhoven /  telefoon 2618

L ê v i ' s

jeans 
k\È

O

lopikerstraat
schoonhoven

&
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SCHOONHOVEN 

HAVEN 23 
TELEFOON 2262
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B E L A N G R I J I  

De trimgroepen gaan per 25 juni 

trimmen op de stormbaan»

Deze buitentraining begint om 19.30 

uur,

T R A I N I N G  A T L E T E N  

De senioren en de oudere junioren 

trainen op dinsdagavond van 

19.00 - 21.00 uur.

Trainer; Chris Buitelaar,

T R A I N I N G  J U N I O R  E N  

De jongere generatie traint op 

woensdagavond van 18.00 - 19«00 uur. 

Trainers Hans Sterrrenburg,

E; N K O M T  A L L E N

O P  T IJ D !! M



V E R S L A G  
T R A I N I N G S K A M P  
F O R M I A

Donderdagmorgen 17 april kwart voor 
tien steeg'de de-8 op van Schiphol 
naar Rome» Onder de bemanning 
bevonden zich menige ongure figuren 
in de zin van atleten(tes)» Frank 
Nusse 4-OOmhj, Harry Schulting ^OOmh, 
Rein v.d. Heuvel 4̂ t4-OOm, Toine v.d. 
Goolberg 4-M-OOm, Aart Veldhoen 
4-x4.00m, Fred Schrijnders, Eltjo 
Schutter, John de Noorlander en 
■ondergetekende allen voor de tienkamp. 
Ciska Janssen en Mirjam van Laar voor 
de vijfkamp en Trudy Wunderink voor de 
4-OOm waren de slachtoffers voor dit 
trainingskamp, Deze uitverkoren 
slachtoffers stonden onder'leiding 
van de trainers Jaap Noordenbos en 
Wil Westphal en medisch begeleider 
Anne de Jong, die veel wordt 
bijgestaan door aankomend arts Frank 
Nusse,
Er waren weinig spanningen aanwezig 
bij ;de ervaren- vliegers en daarom 
was het de grootste lol in het 
toestel, dit alles werd aangevoerd 
door komiek Toine v,d. Goolberg (msn 
eerste kennismaking, met hem),
Rond klokslag 12 kwamen we in Rome, 
na een perfecte landing, aan.
We knielden op de grond, en aanbaden 
de zon| de eerste dag»
Dit vanwege het heerlijke klimaat, 
blauwe hemel, 22 graden celcius warm 
en blij dat we een poosje uit het 
nederige land weg waren»
Na een hopeloze treinreis van circa
2 uur kwamen we in Formia aan, welke 
bekend staat om zijn bezienswaardig
heden wat betreft de vroegere 
vishandel en z5n prachtige nationale 
sportcentrum CONI, waar wij met de

selectie 1.1 dagen in training zijn 
geweest.
Het sportcentrum ligt tussen hoge 
grauwe bergen en de Middelandse Zee in, 
geflankeerd door enorme palmbomen van 
1-gm dik, imposante cactussen en andere 
kleurige soorten gewas.
Naast de 4-OOm tartanbaan ligt een 

r sintel baant je van lm breed, beiden van
uitzonderlijke kwaliteit, 2 hoogspring- 
speerwerp- discuswerp- polshoog- 
kogelstoot- verspringaccomodatie met 
hierbij alle benodigdheden.
Dit alles in of bij de tartanbaan, 
uitgezonderd de overdekte accomodaties 
welke overeenstemmen met -de buiten- 
accomodatie van Papendal.
Er is tevens een groot gymnastieklokaal 
en een behoorlijk krachtcentrum 
aanwezig om de sportmensen optimaal 
voor te kunnen bereiden op hun 
wed strijd seizoen.
Dat voorbereiden gebeurt dan ook wel 
in die zin, daar Italiaanse wereld
toppers zoals Piëtro Mennea en 
Fiasconaro over het grootste gedeelte 
van het jaar daar permanent wonen en 
leven.
De wit als sneeuw zijnde logie-gebouwtjes 
het restaurant, recreatiezalen, 
kleedkamers etc. lieten niets te wensen 
over.
Naast de kapitaalkrachtige arrogantie 
langs de kust, heb ik nog vrij veel 
armoede waargenomen richting binnenland, 
vrouwen die bijvoorbeeld in de brandende 
zon het land staan te bewerken met een 
pikhouweel.
Nu wil ik een globaal overzicht geven van 
de trainingsdagen.
Js-Morgens 8,15 uur worden we gewekt, 
met even daarna de kattewas en het 
hanteren van de bewuste borstel.
Direct hier op volgend centraal loslopen 
over het scross*-terrein met daarna de 
ochtendgymnastiek,
Rond klokslag 9 uur lekker ontbijten 
met stikbrood, koffie, boter, jam, 
suiker en melk.
Na het ontbijt scheren, wassen, poetsen 
etc, om de zaak weer lekker fris te maliën.



Van zo’n half tien tot elf uur tijd 
voor ontspanning cq studie.
De eerste training 11.00 uur, vangt 
aan met 15 minuten loslopen plus 
15 minuten gymnastiek (rek en 
scheurwerk) gevolgd door skippings, 
tripplings en ander coördiriatie- 
souplessewerk met 2 versnellingen na. 
Daarna technische training van 
ongeveer êên uur het zij een loop- 
spring- of werpnummer met uitlopen 
na,
13.00 uur lunchtijd.
Van de lunch wil ik een variabele 
gemiddelde op papier zetten;
Vooraf meelgerecht (macaroni, 
spaghetti) 5 daarna veel vlees (vis, 
rund of bief), geflankeerd door veel 
sla en tomaten als dat op v/as kreeg 
een ieder een brok kaas, weIke 
iedere dag een ander soort was.
Na deze ’fromagio’ werd er een grote 
fruitschaal op tafel gezet; gading 
appels en sinaasappelen van eigen 
bodem.
Onder de lunch wérd veel gedronken 
van het mineraalwater en 
sinaasappelsap.
Na het middageten wederom tijd voor 
ontspanning, studie of zonodig een 
’tukkie5 tot half vijf.
Dan aanvang der training met dezelfde 
plm, 4-0 minuten durende warming-up 
als Js~morgeiis, wederom wordt dan 
deskundig en resoluut een technisch 
nummer onder de loep genomen om te 
trachten de coördinatie on de 
totaal-techniek te verbeteren.
Na het technische werk tempolopen 
bv. 6xl50m, 3x200m 5x300m, 2x500m 
met als r.ichttijden resp. 17jr, 26,
39 en 75 sekonden, met daarna een 
poosje uitdraven.
Om de 2~2~ dag hadden we een vrije middag 
t,w. zondag, woensdag en zaterdag 
om de body te laten rusten of voor 
het behandelen van blessures.
Zo zijn we een middag in een 
herstellend oord geweest, neeëë we 
zyn echt niet geselecteerd voor de 
para olympische spelen, de z.g.n.

zwavelbaden van de Vesuvius.
Het was een genot om in zo?n bad te 
poedelen,
U moet het zich dan ook niet voorstellen 
als een put met borrelende bagger maar 
als een klein privé zwembad met helder 
water met zwaveldampen welke zo langs 
ondergrondse natuurlijke leidingen 
afgetapt kunnen worden.
De temperatuur van het badwater ligt zo 
rond de 30 graden celcius met als 
grootste nadeel, de stank er van.
Zelf heb ik veel last gehad van de zgn, 
periostose, dit is een irritatie aan 
de rand van het kuitbeen en wanneer 
de periostose zich verder ontwikkelt kan 
het leiden (lijden) tot een 
beenvliesontsteking (periostitls).
Deze aard van blessure komt tot stand 
door het te veel op harde ondergronden 
trainen zoals inderdaad de tartanbaan 
er één van is.
Ook om de 2-g- dag was er een extra 
training ingelast nl. de gewichts- 
training die we kunnen onderverdelen 
in maximale kracht (voor de 
explosiviteit, kleine gewichten, veel en 
snelle herhalingen).
Zo zyn we ook op de wekelijkse rommelmarkt 
van Formia geweest, met een vanouds 
geurende groot gedeelte aan vishandel. 
Veel aardappelen, kaassoorten, jeans, 
schoenen en aardewerk vormden de 
hoofdtooi van de markt.
Al de te verhandelen vaar gaat daar met 
op en afbod naar de koper, een waar 
spektakel stuk.
Ook zijn we bij een pottebakker geweest 
om daar de cultuurkunst, de keramiek, 
te bezichtigen.
Zondagmorgen 28 april werden we half 
zeven uit bed gerammeld om om 8 uur 
met de trein richting Rome huiswaarts 
te keren met twee keer zoveel bagage 
als op de heenreis, halve palmbomen, 
cactussen, wijn rieten tassen en matten 
en ander soort beplantingen waren 
hiervan het slachtoffer.
Half twee stonden we op de betonnen 
platen van vliegveld Rome om even later 
plaats te nemen in het vliegtuig dc-9



van de KLM die ons in 1 uur en 45 
minuten in Amsterdam bracht. 
Resumerend kunnen ue van deze, ook 
40-urige werkweek zeggen dat we 
uiteraard veel opgestoken hebben, 
geestelijk gesterkt zijn en nu weten 
wat je lichaam aan kan bij zo’n 
intensief trainingsproces.
Formia tot volgend jaar!!!!!!!

FRANS VAN DER HAM

W I S T  U D A T ? ? ? ? ? ? ?

- - dat onze vereniging na de viering
van koninginnedag en 
bevrijdingsdag, enorm populair is 
geworden bij de bevolking van 
Schoonhoven?

- - er bij onze trimafdeling geen
pcnnelikkërs zijn, die bereid zijn 
om voor avantri magazine wat te 
schrijven?

- - er op 5 mei tijdens de prestatie-
loop op de Haven een stelletje 
zwaar vermoeide avantrianen werden 
bekritiseerd door het publiek, 
doordat zij niet bij machte waren 
om voorin mee te draven na een 
nacht van vele kilometers, en dat 
die atleten M i e  luibakken aan de 
kant’ wel een poot konden 
uitdraaien?? ? ?

- ~ frans rietveld in mijn ogen een
geweldige mentaliteit heeft die 
een voorbeeld is voor vele 
atleuen en ableoes?

DTAND DERDE KLASSE SENIOREN 
NA DE EERSTE COMPETITIEDAG
11 ]MEI 1975

1. AV’23 11275 punten
2. Zeeland Sport 10985 >)
3. Lycurgus 10670 9 9

4. Weert 10323 9 9

5. Noordkop 10273 9 9

6. Avantri 10247 9 9

7. AV Nop 10035 9 9

8. Asterix 9894. 9 9

9. Spado 9839 9 9

10. AV 34 M 9781 9 9

11, Sperwers 9728 9 9

12. Gen. Michaelis 9560 9 9

13. KMA 9557 9  9

1/j,* FIT 9541 9 9

15. Spark 9506 9  9

1 6 . AV Tegelen 9491 9 9

17. Swift 9378 9 9

18. Gvac 9288 9 9

19. PEC 9278
9 9

20 o Vitesse 9114 9 9

21. Tempo 8934 9 9

22. Castricum 8613' 9 9

23. Blauw/Wit Est, 8540 9 9

2 4 - o Si su 0000 9 9

EEN REDELIJKE KANS
OM BIJ DE EERSTE DRIE TE KOMEN
IS AANWEZIG

avantri over een wagen beschikte 
tijdens het halen van het 
bevrijdingsvuur die eens. een 
meisje heeft gesmokkeld uit 
Oost-Duitsland, en dat dit 
ongeveer 3 jaar geleden heeft 
plaatsgevonden?



VAKANTIE

D g vakantieperiode komt langzamerhand 
weer dichterbij, en evenals andere 
jaren stoppen we met het trimmen 
in de zaal.
De laatste maal dat we binnen zijn 
is op woensdag 18 en donderdag 
19 juni.

Op woensdag 25 juni beginnen we dan 
met de buitentraining*
Alle groepen komen bij elkaar, dames 
en heren, want op de stormbaan is 
er ruimte genoeg.
We beginnen om 19.30 uur.

Vooral als het wat fris is, wordt u 
aangeraden om een trainingspak of 
lange broek aan te doen.

En neem uw badmintonrackets mee, 
dan kan er met elkaar gespeeld 
worden.

De trimleiders 

Andrê en Ad»

voor

naar de vanouds 
bekende 
lederwarenzaak 
van schoonhoven

b.brands lopikerstraat 36 
telefoon 2428 
schoonhoven

HET JUISTE ADRES 
VOOR AL UW 

ROOKARTIKELEN 
IS

LOPIKERSTRAAT 3 
SCHOONHOVEN
TELEFOON 2506 SIGARENMAGAZIJN

CUBA

Fa. Deerenberg
gediplomeerd
opticiën,
oogmeetkundige

haven 38 - 40 
telefoon 2412

DE OPTICIIN VOOR UW BRIL

Puck
Kindermode

haven 59 - schoonhoven - telefoon 2062

KLEDING VOOR 
JONGENS EN MEISJES 
VAN 2 TOT 12 JAAR



jietóen 
ió geen 
atletiek
\ietóen 
ió wel
trimmen

Fa. v. d. Wijngaard
BROMFIETSEN
n  1 i i a n c i  C R I  KOESTRAAT 95-99 RIJWIELEN TELEFOON 2930

D A F

CATSBURG
SCHOONHOVEN

Bergambachterstraat 5 

Telefoon 01823-3367

ROTTERDAM
15 naart

De Havenloods en PAG organiseerden samen 
een prestatieloop in het Kralingsebos.
Hans Boon en R'inus Pecht liepen de 7-g- km 
in resp. 24 en 28 minuten.
Ze finishten als 4e en 18e.
Nico de Jong en Jan Post hebben de afstand 
goed volbracht,

ROTTERDAM
16 maart

Tijdens de open Rotterdamse veldloop 
kampioenschappen finishte de b-junior 
Gijs Evergroen als vierde na een geweldig 
goed gelopen race»
Als beloning voor het zwoegen over een 
zwaar en glibberig terrein kreeg hij een 
doos bonbons.
Bij de jongens-d, die 1 km liepen, kon 
Erwin Bol zonder spikes in de modder



slecht uit de voeten komen»
Hij eindigde als zestiende.

VLIST
22 maart

Aan de lenteloop in de Vlist deden 
acht avantrianen mee.
Met algemene stemmen werd besloten 
om de 7-g- km te lopen.
De jongens maakten er een echte 
wedstrijd van.
De volgorde van aankomst was als volgt? 
Ie Kees van der Heul, 2e Jan Zijderlaan, 
3e frans Rietveld, 6e Ad Verhoeff,
12e Piet Stam, 21e Jan Post, Nico 
de Jong finishte in plm. 32 minuten 
en Gerrit de Jong kwam tenslotte al 
snelwandelen! als 4.6e binnen.
Na afloop keerde men lopend naar 
Schoonhoven terug.

HILVERSUM
23 maart

Rinus Pecht liep hier een prestatie- 
marathon, die hij als vierde beeindigde 
in een tijd van 3 uur en 13 minuten. 
Peter de Kloe liep de 21 km plus
6 km extra in plm 2. uur.
De wedstrijd werd een chaos doordat 
grappemakers de richtingsborden 
hadden veranderd.
Hierdoor liep vrijwel niemand de juiste 
afstand.

BERKENWOUDE - 
maart

Aan de in Berkenwoude georganiseerde 
prestatieloop namen verscheidene 
avantrianen deel.
Op de 5 km eindigde Hans Boon als 
eerste en Erwin Bol was de eerste 
junior die over de finish ging.
Op de 10 km was de uitslag als volgt; 
le Frans Rietveld, 2e Jan Zijderlaan,
3e Wies Scheepers, 7e Peter de Kloe,
8e Rinus Pecht.
Nico de Jong had er plm. 4-5 minuten 
voor nodig.

WADDINXVEEN
29 maart

De achtste editie van de langs de Gouwe- 
loop trok ondanks het slechte weer 
nog zcsn 135 lopers.
U 2 atleten werden op het vlakke en 
winderige parkoers door de hagel 
geteisterd.
De eerste avantriaan die de finish 
bereikte was Jan Zijderlaan, die als 22e 
ever de meet ging in 33 min en 05 sek.
'•'ies Scheepers werd 31e in 33.4-5 minuten. 
Ai Verhoeff kwam zwaar vermoeid als 57e 
over de finish in 35.30 minuten.
Jan Post werd 82.e in 39*53 minuten, 
riet Stam werd bij de veteranen, die de 
zelfde afstand liepen, als 18e 
geklasseerd in de tijd van 37.09 min.
Er waren ook nog twee junioren van avantri 
present.
De jongens-d, Erwin Bol en Thijs Vonk, die 
een afstand van 1500 meter moesten 
afleggen, finishten als 5e en 9e in resp.
5.4-5 en 5.56 minuten.
Ier. mooie prestatie.

LEIDEN 
5 april

De geweldige hoeveelheid trainingsarbeid 
'ie de avantri—atleet Wies. Scheepers de 
laatste maanden verricht heeft, begint 
vooral op de lange afstanden vruchten 
af te werpen.
Zaterdag was hij, met nog 4.50 andere lopers 
present bij de zilveren molenloop.
In een regelmatig gelopen race, legde hij 
ie 20 km. af in 1 uur 14 min» 4-5 sek.
-Ij verbeterde hiermee het clubrecord, dat 
:p naam stond van Wim Brauns.
■1es werd als 119e geklasseerd.

1ZSKERKERK
5 april

3ok bij de boezemloop in lekkerkerk waren 
avantri-leden aanwezig, 
ree wel het hier geen wedstrijd was, waren 
~ez Jan Zijderlaan en Frans Rietveld die 
:-lkaar op de 9 km geen duimbreed toegaven.



Jan finishte als 3e in 31.30 min. 
en Frans als 4-e in 31.35 minuten.
Peter de Kloe kwam als 6e over de 
streep gevolgd door Rinus Pecht.
Jan Post kwam als 25e over de streep 
in 37 minuten.
Nico de Jong finishte in plm. UU 
minuton.
Hans Boon werd op de 4-500 meter eerste 
in 15.30 minuten.
Piet Stam deed er 32 sekonden langer 
over en werd 8e in 16 minuten en

02 sekonden.
P. van Gelder deed er plm, 20 min. 
over.
Bij de juniorenloop over 3 km was het 
Erwin Bol die in 11 minuten en 4-5 
sekonden als 5e binnenkwam.

CAPELLE A/JD IJSSEL
9 april

Op deze woensdagavond bevonden zich 
een tiental avantrianen, van pupil 
tot veteraan, onder de honderden 
sportievelingen die deelnamen aan 
deze prestatieloop.
De deelnemers konden kiezen uit 3lb
7 of 10-jr km., afhankelijk van de 
aanwezige conditie.
Bij de snellere lopers finishten Frans 
Rietveld en Wies Scheepers niet ver 
achter Steef Kijne,
Bert van den Dool, Peter de Kloe,
Gjjs Evergroen, Rinus Pecht en Nico 
de Jong volbrachten ook de 9 km.

DEN HAAG
12 april

Op een of andere, manier was Jan Post 
de city-pier-city-loop binnen 
geslopen.
Jan kon namelijk nooit aan de limiet 
van het organisatie-comitê voldoen. 
Hierdoor moest Jan de 14- km tussen 
allemaal sterkere lopers volbrengen. 
Hij finishte als 140e van de 141 
deelnemers in de tijd van 1 uur en
52 sekonden.

ROTTERDAM
19 april

Uitslag van de Vrije volk-Metro loop in 
de Alexanderpolder,
Op de 5 kilometer eindigde Peter de Kloe 
als 12e in 17 minuten, voor Rinus Pecht 
die als 15e binnenkwam in 17.05 minuten. 
Jan Post finishte een minuut of wat 
later en Nico de Jong liep de 5 kilometer 
in 22 minuten.
Junior Erwin Bol beeindigde als eerste 
ie 2-g- kilometer in plm, 8 minuten en
30 sekonden,

ROTTERDAM
20 april

Deze zondag was Gerrit de Jong op de w e g’ 
tussen Gouda en Rotterdam te vinden.
Hij nam deel aan de 4-0 kilometer lange 
s nel wand el wedstrijd,
Dit retourtje Gouda wandelde Gerrit in 
is nieuwe persoonlijke recordtijd van 

06,12 uur,

EDAM
26 april

AV Edam organiseerde een 10 Engelse mijl 
wedstrijd, waaraan 189 lopers deelnamen, 
Wies Scheepers verbeterde zijn persoonlijk 
record van 59 minuten en 4-5 sekonden 
r.aar 57 minuten en 4-6 sekonden.
Hij eindigde hiermee als 52e.
I: 15 kilometer passeerde Wies in 54-«28 
r.inuten wat ook een persoonlijk record is. 
Ds Clytoneus-atleet Roel van Zuylen 
uit Woerden verbeterde het Goudse record, 
iat op naam stond van Kees van der Heul 
~zt 29 sekonden.
Het nieuwe record is nu 52 minuten en
29 sekonden,
I : winnaar Rob ter Poorte finishte in 
51 minuten en 15 sekonden,

PAPENDAL
april

Tp het wieler parcoers van Papendal werd 
“oor snelwandelaars een 35 kilometer



wedstrijd georganiseerd. Gerrit de 
Jong behaalde een 5e plaats door in
3.4-0.55 uur te eindigen.
Dit betekende opnieuw een persoonlijk 
record.

ZOETERMEER
27 april

Aan de door AV Ilion georganiseerde 
baanwedstrijd werd slechts door 'twee 
avantrianen deelgenomen, en wel door 
piet en bert van den dool.
Ze hadden zich ingeschreven voor'de 
nummers polsstokhoogspringen en de 
200 meter,
A-junior Bert sprong 2.30 motor hoog 
en liep daarna de 200 meter in 
26o 5 sekonden.
Piet kwam na een groot aantal 
sprongen over de 3 meter, dit is een 
verbetering van zijn persoonlijk 
record met 10 centimeter.
Hierna had hij geen fut meer om aan 
te lopen, laat staan dat hij omhoog 
sprong.
De 200 meter liet Piet toen maar 
voor gezien.

VIANEN
30 april

Wies Scheepers liep deze dag een 
stratenloop over 4-ir kilometer door 
Vianen.
Hij finishte als 24-e in 15.37 minuten. 
Eerste werd Gerard ter Broke van 
Ciko’66.

KRIMPEN A/D IJSSEL
30 april

De volleybalvereniging hield haar 
jaarlijkse SVK-prestatieloop,
Rinus Pecht en Nicó de Jong liepen 
hier de 7 kilometer in resp. 26 
en 30.30 minuten.

SCHOONHOVEN
1 mei

Deze donderdagavond werd de eerste 
instuif wedstrijd van avantri verwerkt.
Op de 100 meter liepen Frans van der 
Ham en Henk de Leeuw den Bouter resp.
11.6 en 12.3 sekonden.
Op de 1 mijl race kwam en vier avantrianen 
aan de start.
Kees van der Heul en Jan Zijderlaan liepen 
resp. 4-,19.0 en 4-,40.4- minuetn, terwijl 
Frans en Henk resp, 4-.57.8 en 5.15.7 
minuten liepen.
Bij het kogelstoten heren waren de 
prestaties als volgt;
Frans 12.66 meter; Henk 11,35 meter en 
Vim Langeland 8,99 peter.
Junior-a Bert van den Dool stootte 8.73 
meter ver en zijn broer Dick (b-junior) 
stootte de 5 kg kogel 10,28 meter ver.
Een bijzondere prestatie was de 14..77 
meter van de b-junior Alex van der Zwaan 
van Sliedrecht Sport.

AMSTERDAM 
3 mei

Op een gedeeltelijk olympisch parcoers 
(1928) werd in het kader van Amsterdam 
700 jaar stad een marathon gelopen. 
Avantriaan Rinus Pecht was ook onder de 
deelnemers.
Na twee trim. marathons was dit zijn le 
officiële marathon.
Snel en optimistisch denkend aan een tijd 
rond de 3 uur, viel het tweede gedeelte 
hem toch wel zwaar en de eindtyd wat 
tegen, 3.22.25 uur.
Rinus was gezien zJn tusjsentyden op de 
10 en 20 km resp, 38,55 en 1.22,55 uur 
wel wat te hard van stapel gelopen.
De grootste tegenvaller in feestvierend 
Amsterdam was voor Rinus en z’n 
echtgenote plus de overige deelnemers na 
zo’n zware dag de drie broodjes en een 
half kopje soep.
Wat een maaltijd werd genoemd en waarvoor 
van te voren ƒ  10,- de man betaald moest 
worden.
Dat, bij het inschrijfgeld ƒ  5,- plus



reiskosten is wel wat te gek.
En een club als M C  enwaardig.

SCHOONHOVEN 
3 mei

Tijdens de Goudse kampioenschappen zijn 
op de stormbaan fraaie prestaties 
geleverd door onze jongens.
De uitschieter was Dick van den Dool 
(b-junior) die op drie nummers de 
gouden medaille veroverde.
Dit deed hij op de. volgende nummers? 
Hoogspringen 173 hoog (pers.ree.) 
Discuswerpen 31.60 meter (pers.ree.) 
Speerwerpen 37.26 meter (pers,ree.) 
René Seherreberg werd kampioen op 
de 100 meter jongens-b met een tijd 
van 12.2 sekonden. Uitstekend!
A-junior Bert van den Dool ging met 
twee zilvoren en twee bronzen 
medailles naar huis.
Hij sprong 155 hoog, liep de 800 meter 
in 2.22.5 minuten, de speer kwam 
36.90 meter ver en het discuswerpen 
leverde hem een derde plaats op met 
26.66 meter.
Overige uitslagen?
Jongens~a Rob Voorsluis kogelstoten 
7,95 meter, hoogspringen 1 .50;
Renê Scherrenberg kogelstoten 9»27 
meter5
Jongens-c Ronald Rijkhoek verspringen 
3 .6 4 meter;
Jongens-d Erwin Bol verspringen 3.85, 
Frans van der Grijn verspringen 3.79 
Dirk de Boer verspringen 3.4-7 
Rob Ipenburg verspringen 3.19 meter.
Op de 1000 meter jongens-d liep 
Dirk de Boer een persoonlijk record 
namelijk 3 .4-8 .2 minuten.
Murphy Lont liep de 80 meter in 14- 
sekonden.
Bij het kogelstoten jongens-d kwam 
Rob Ipenburg 6.09 meter ver.

Deze behaalde resultaten bieden 
toch wel perspectief voor de toekomst, 
Het bekende gezegde 3wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst’ is voor 
avantri zeker van toepassing.

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

LICHTE EN ZWARTE BRUIDSWAGENS 
MET VOLGWAGENS 
ALLEN MERCEDES 

UW BRUIDSSTOET MOET 'AF' ZIJN 

OOK VOOR ZIEKENVERVOER

A C s k ...

deze advertentie ziet.
tN  U HEEFT MOEITE  

■DSZB TE K S T TE L E Z E N ... . ,  
DAN IS HET TOCH T 'J D  
OAT U W  OO B N  E E N  
6 0 E D E -M U L P  K R IJG E N .

LAAT ONS U  A D V IS E R E N  
B IJ  D E  A A N  SC HAF 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 niet 
’één’, maar wel tien 
verschillende staan!
Zo’n sortering vindt u 
alleen in:

STADHUISSTRAAT 17 
TELEFOON 2537



Een uitgebreid Huishoudelijk Assortiment, 
een mooie collectie Ijzerw aren, 
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, eiastieke 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

Zlberkels tapijtenhuis

SCHOONHOVEN
Haven 50 - Telefoon 01823-3901

loodgieters 
WAL 38 installateurs
SCHOONHOVEN 

TELEFOON 01823-2491

ROUEN - FRANKRIJK
3 en L, mei snelwandelen gerrit de jong

Na een geslaagde training begin april 
over een afstand van 100 km - 33 ronden 
om Schoonhoven, welke- in 13 uur 50 min. 
werd afgelegd had ik goede moed om de 
2U uurs wedstrijd redelijk goed uit te 
lopen.
De gedachten gingen uit naar een afstand 
van 180 km.
Op 3 mei was het zover.
Via Den Bosch waar een tegenstander 
Berrie Peters werd opgehaald ging de reis 
per auto (eend) via Diest en Namen in 
België over toeristische wegen.

Voordat de zon onder zou zijn wilden wij 
onderdak hebben en vonden dit in een 
dorpje 30 km van Rouen.
De volgende dag 3 mei gingen wij naar de 
startj die om 5 uur Js middags plaats 
vond in het centrum van Rouen.
Het eerste stuk bedroeg 8 km, daarna 
volgden 30 ronden van 1200 meter om een 
expositieterrein en vervolgens 6 ronden 
van bijna 16 km.
Na de 30e ronde verliet ik als 17e het 
expositieterrein.
Na 2 grote ronden gebeurde het dat ik de 
koppositie innam, doordat per ongeluk
2 x 3 | k m  was overgeslagen door mij.
De organisatie zou dit van de afstand 
aftrekken.
Tegen de ochtend werd ik inge> aald door 
nummer 4-s de Engelsman Hedgethorne waar 
ik een kilometer of 30 mee heb samen
gelopen.
Het weer was koud en wat winderig.
Na zo’n 18 uur zag ik het niet meer 
zitten en het tempo zakte zienderogen.
Een uitgevallen wandelaar praatte mij 
naar de dokter om mijn voeten te laten 
verzorgen en me te laten masseren.
Met nog 3jt uur te lopen voor de boeg 
ging ik weer van start om daarna ook niet 
meer te stoppen - in deze tijd liep ik 
ongeveer 28 km en eindigde ik als 10e 
van de 59 gestarte lopers met een 
afstand van 183.110 meter.
Toch nog meer als waarop ik had gehoopt. 
De 100 km werd rond de 12 uur gewandeld.



De eerstvolgende wedstrijd over 100 km 
hoop ik binnen de 11-g- uur te lopen. 
Gesterkt door het idee dat ik een 
etmaal achter elkaar in touw kan zijn 
keerde ik weer huiswaarts.

DORDRECHT
4 mei

Deze zondag trad de jongens a/b ploeg 
van avantri aan op de eerste 
competitiewedstrijd in Dordrecht.
Op de zachte baan van Parthenon 
kwamen de jongens tot uitstekende 
prestaties, waaronder enkele persoon
lijke records.
Het eerste nummer, de 4 x 100 metër 
estafette werd in 50,8 sekonden 
gelopen.
Voor de grote verrassing zorgde een 
nieuw lid van avantri.
De Cappellonaar Gijs Evergroen, die 
in zijn eerste wedstrijd op de 3000 meter 
finishte in de uitstekende tijd van 
10.14.9• minuten.
Dit kostte Nico de Jong een beloofd 
wedstrijdshirt je.
Bij het hoogspringen kwam Dick van den 
Dool door de zachte aanloop niet 
hoger dan 1,65 meter, de discus wierp 
hij 28,30 meter ver.
Rob Voorsluis kon met de afstand van 
8,62 meter met de 6 kg kogel zeker 
tevreden zijn.
De 800 meter werd door Bert van den 
Dool gelopen in de goede tijd van 
2.19.7 minuten.
Gert Stigter kwam met de speer 41.14 
meter ver en op de 400 meter finishte 
hij, gehinderd door veel tegenwind, 
in de tijd van 59?3 sekonden.
Renê Scherrenberg sprong 4.83 meter 
ver en nam het laatste nummer, de 100 
meter voor zijn rekening.
Hij liep deze door de regen en de 
plassen naar een tijd van 12,4 
sekonden.
De ploeg eindigde in Dordrecht als 
5e met 4983 punten.

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

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

in levensmiddelen

KOESTRAAT 126 
TELEFOON 2290

UW KRUIDENIER
VOOR AL UW MERKARTIKELEN

H. A. de Langen
Vanieg en onderhoud van

KLKCTR. LICHT-, KRACHT-,
R \DIO- K \ TF.I.K VISIF-INSTAL-
1. \TIF.S

* landelijk erkend. SCHOONHOVEN
Telefoon 2471
Lopikerstraat 43

DeFavoriet
----  A . LO O R EN  DE JO N G  —
Haven 73 ____ ______  Schoonhoven



voor een moderne
en betrouwbare huurauto

bel 2488 (01823)

n n rfpn haak halvemaan 10n. a. o e n  n a a x  schoonhoven

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

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

JOQK-'fiRTS
GALERIE 

DE LEK 
IS OOK 
OP HET 

ZELFDE ADRES 
TE

VINDEN

ku n stn ijverh e id  
in d ia k le d in g  
g la s  en k e ra m iek

VOORHAVENS

schoonheidssalon

lopikerstraat 7 
schoonhoven 
telefoon 2039

SCHOONHOVEN 
_ mei

Hij snelwandelwedstrijden Op de Stormbaan 
werd door Tjabel Ras een nieuw 
baanrecord gevestigd.
Hij legde de 10 km af in 47.4-1.4- sek.
Hij finishte hiermee ruim 4- minuten voor 
ie tweeede snelwandelaar, van Leeuwen 
van dezelfde vereniging R W .
Hij de 10 km junioren maakte Rob van 
""liet de snelste tijd n.1. 55.58.4 min, 
lick den Boer van avantri finishte op de
1 km jeugd c/d als derde, achter R.Maas 
en B.Maas.
~;'n tijd was 6.18,6 minuten.

1EKKERKERK 
z mei

Irwin Bol, Hans Boon en Nico de Jong 
ieien mee aan een prestatieloop over
3 en 6 km,
Erwin deed het wat rustig aan daar hij

16.00 uur nog een 1000 meter 
kaanwedstrijd had in Reeuwijk.
Toch zat hij nog goed bij de eersten op 
ie drie km.
kans Boon was in zijn geboorteplaats 
r_iet in zyn beste vorm, en hield het 
bij drie km voor gezien,
23.co de Jong was al even voor de 3 km 
restopt vanwege een al weken sluimerende 
spierontsteking in de linkerpoot?

REEUWIJK
3 mei

lp hemelvaartsdag organiseerde sportclub 
r.eeuwijk een baanwedstrijd.
Hier liepen Gijs Evergroen en Peter de 
Hloe hun eerste 1500 meter op geleende 
spikes.
lijs werd 3e in de behoorlijk goede tijd 
van 4.4-4.2 en Peter 4e in 4.51.3 min. 
üszien de onervarenheid en het tijdgebrek 
om in te lopen kunnen we van goede en 
veelbelovende prestaties spreken.
Hrwin Bol liep een redelijke tijd op de 
1000 meter voor jongens-d.



Hij werd 3e in 3.26.8 minui .:i waarvoor 
hij een medaille kreeg.
Piet van den Dool sprong 1,55 meter 
hoog en wierp de discus in de buurt 
van de 26 meter.

ROTTERDAM
8 mei

Gerrit de Jong nog steeds niet 
snelwandel moe, liep op het lange 
pad een 3000 meter»
Nog vermoeid van Frankrijk liep hij 
17.09 en eindigde op de negende 
plaats.
Tjabel Ras won in 13.53 minuten.

ZOETERMEER
10 mei

Uit slagen pupill en-wed strijden«,
Bij de a-pupillen verbeterde Marcel 
Posthuma in zijn eerste wedstrijd 
twee persoonlijke records»
Dat beloofd vrat voor dit seizoen»
Zijn eerste verbetering was bij het 
verspringen met een mooie sprong van 
3^79 meter, slechts 9 cm verwijderd 
van het clubrecord»
Bij het kogelstoten ging het nog beter, 
een eerste plaats met een stoot van 
6,81 meter terwijl de 60 meter ging 
in de snelle tijd van 9»4 sekonden»
Na deze drie nummers staat Marcel 
bij de eerste 5 in het totaal- 
klassement^
Benny Buys, ’smorgens om 5 uur al 
wakker samen met zijn broer, verbeterde 
ook een persoonlijk record bij het 
verspringen 3,39 meterc 
Met de kogel stoote hij 5 >4-0 meter 
en op de 60 meter liep hij 11,2 sek» 
Jaap Buys en Karei in ’t Hout 
kwamen in de strijd bij de b-pupillen 
Jaap behaalde een 3e plaats bij het 
sprinten 40 meter in 7,3 sekonden 
en het verspringen 2,97 meter, 
balwerpen 22 meter.
Karei; 40 meter in 8,5 sekonden, 
verspringen 2,67 meter, bal 20 meter.

Aan het eind van de wedstrijd werd er ook 
nog een 1000 meter gelopen, die niet 
meetelde voor het klassement.
De tijden van do .jongens waren als volt; 
Marcel 3.55.2, Bennie 4.16, Jaap 4.55 
:-n Karei 4,57.
Hans Sterenburg bezorgde de jongens 
weer een fijne sportdag,,
Als er onder de oudere lezers eens mensen 
zijn die eens een dag met de jongens 
'111en meegaan, vooral in de vakantie
periode, het is beslist leuk werk. 
Inlichtingen bij Hans Sterrenburg,

7LISSINC-EN
11 mei

53 Ochtends om kwart over 10 vertrok een 
karavaan van 6 auto’s richting 
".'lissingen,
laar moest het team van avantri aan de 
eerste kompetitiewedstrijd van de derde 
.-rlasse heren deelnemen,
In Vlissingen aangekomen, bleek de 
accomodatie niet om te juichen»
2;m half twee werd er gestart met het 
eerste nummer, de 110 meter horden, die 
Frans van der Ham in 16,4 sekonden 
afraasde.
Irans en Henk de Leeuw den Bouter 
stootten resp. 11,98 meter en 11,09 meter» 
Op de 100 meter liet Henk Schep zijn 
tegenstanders schrikken door anderhalve 
meter voorsprong te nemen„
Hij finishte als tweede in 11,7 sekonden» 
Dit kostte onze penningmeester Wim Rond 
een taart.
■vim Langeland liep met zijn onwillige 
.cuiten, overgehouden van de fakkelloop 
op 5 mei, de 100 meter in 12,1 sekonden* 
Trainer Chris Buitelaar wierp de speer 
42,46 meter ver,
.net hoogspringen, nu nog een zwak nummer 
van avantri, irerd door Bert van den Dool 
en Teus Stigter voor hun rekening 
genomen.
Ze haalden resp. 1,65 en 1,6 0 meter»
Gert Stigter liep de 400 meter in 57 seko 
rond, voor hem een goede tijd»
De 1500 meter liepen Kees van der Heul



en Bert van den Dool in resp, 3»56.9 
en 4.45.6 minuten.
Een persoonlijk record voor Bert en 
een uitstekende tijd van Kees.
Henk met de lange naam, wierp de 
discus 35.30 meter ver,
De 5000 meter werd door Jan Zijderlaan 
in de persoonlijke recordtijd van
1 6.00.8 minuten gelopen.
Henk Schep en Wim Langeland 
eindigden bij het verspringen 
gebroedelijk achter elkaar,
Henk sprong 5,89 meter en Wim haalde 
5.84 meter.
Onze reserveploeg voor de 4 x 100 ra 
bestaande uit Chris Buitelaar,
Henk de Leeuw den Bouter, Hans 
Sterrenburg en Kees van der Heul 
in stoomtreinvaart naar een tijd van 
47.8 sekonden,
De eerste ploeg, bestaande uit 
Henk Schep, Gert Stigter, Wim 
Langeland en Frans van der Ham liep 
de 4 x 100 meter in 46,5 sekonden.
Een tijd die met wat oefening nog 
voor verbetering vatbaar is.
Op deze lange atletiekdag werd een 
totaal van 10.247 punten bereikt. 
Hierdoor verkrijgt avantri een 
redelijke uitgangspositie.
Zondag 1 juni zal het team weer op 
moeten draven voor de tweede 
competitiedag in Tilburg,

REEUWIJK 
14 mei

De Joudjes5 doen het nog best.
Een achttal atleten trokken dinsdag 
naar de instuif wedstrijd in Reeuwijk»
Op het programma stond onder meer 
de 1500 meter. I11 de eerste serie 
zaten van avantri Piet van den Dool, 
Gerrit de Jong, Ben Gubbels,' Piet 
Stam, Ad Verhoeff en in de 2e . serie 
Hans Boon. De baan lag er goed bij 
zodat er goede tijden inzaten. Felle 
strijd leverde in de le serie Ad,
Piet Stam en Gerrit, Direct na de 
start nam Ad de leiding, gevolgd door 
dirk van Iperen (Reeuwijk) en Hans

ASSURANTIËN
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN
TAXATIES
ADVIEZEN

SCHOONHOVEN 
TELEFOON 01823-3466

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



dickhoff
foto' ; ‘ -

cine
" . V  '

Lopikerstraat 57 
Tel. 01823-2992

restaurant
de stadsherberg

bruiloften 
diners

recepties 
koffietafels opweg 2 

schoonhoven
feestavonden I  1 tei. 2330

AARDAPPELEN - GROENTEN 
FRUÏT
DELICATESSEN EN WIJNEN

J. den Braber
Lop ikerstraa t 28 

. Schoonhoven 
Telefoon 26 80

. • -,or (AAVJ36) „ In de tweede ronde 
7r:beerde Ben met een tussensprint de 
ereep uit elkaar te trekken, wat niet 
::: lukte. Wel moest Ben deze inspanning 
r.-ma bekopen» In de laatste ronde waren 
'iet Gerrit, Dirk en in de laatste bocht
i.. geweldige knokker Piet Stam nog, maar 
Li hield stand, zodat hij gerust de laatste
"I meter in kon gaan want dan is hij door
: na niemand te kloppen» 
let werd een persoonlijk record voor de 
. :-jarige Ad met 4-.39«4-. 2e Dirk van 
Ie eren in 4-.4-0.4-, 3e Piet Stam 4-.4-0.8,

Hans Koster 4-»4-2.5* 5e Gerrit de Jong 
-.54.5 8e Ben Gubbels 5.29.0, 9e Piet van 
een Dool met 5.30,0 minuten.
I” de 2e serie liep Hans Boon een
uitstekende wedstrijd»
In deze sterke serie vocht hij zich op zijn 
:e>ende manier naar een 4-e plaats in de 
-:jd van 4-.26.2 minuten»
"in Langeland werd 2e bij het verspringen 
net een sprong van 5.89 meter, 
ren Gubbels probeerde het ook, maar kwam 
ei et goed uit, resultaat 4-, 95 meter»
1; het kogelstoten was het trainer Chris 
êvitelaar die tegen de 10 meter aanzat,
".'0, gevolgd door Wim met 9.08 meter 
=n Piet Stam 8,60 meter, 
riet van den Dool en Wim Langeland liepen 
r.;g een 100 meter met tijden van 13,5 voor 
Piet en 12,3 voor Wim»

ie twee postbodes waren wat later thuis 
ian de rest.
id en Ben zaten zo te praten dat ze geen 
:-rg In de benzinemeter hadden, zodat ze 
vussen Gouda en Stolwijk met Ad z’n 
' woestynrat’ zonder benzine zaten, 
liftend bereikte Ad het gehucht Stolwijk 
vaar het maar moeilijk lukte om benzine 
“e krijgen»
Pit' was de tweede keer, dus let op als je 
vet Ad meerijd»

VOOR AL UW 
RADIO- EN TELEVISTF.- 
APPARATUUR

verhoef kerkstraat 11 
schoonhoven 
tel. 3369



DE STORMBAAN

De naam van ons atletiekterrein heet 
de stormbaan,
De vele oud-militairen onder ons 
hebben bij het horen van die naam 
misschien al gelijk de balen.
Een geruststelling voor hen is 
echter dat deze oude militaire 
oefenplaats is omgebouwd tot een 
uiterst snelle atletiekbaan*
Deze oude hindernisbaan nag echter 
geen hindernis meer zijn om te komen 
sporten.
Als redaktie/bestuur kunnen wij u 
alleen maar zeggen, kom bij ons oens 
een keertje stormen.
En als u dan een keertje langs komt, 
gebruikte materialen worden na 
gebruik gelijk weer opgeruimd! !!!!!!!!

:̂  ZNSTELLING VAN HET BESTUUR
“AZ: AVANTRI

~;:rzitter 
., v, d. dool
zl"recht beylinggracht 44 
schconhoven 
si-l-sfoon 2566

: slretaris 
. de jong 

s::-straat 132 
: :hoonhoven
“ :lefoon 010-330544

penningmeester 
. rond
. s. schreuderstraat 21 

silefoon 2196

, vesdorp
2

~:lefoon 010-144422

. sterrenburg 
aian van vianenstraat 55c

t stam
fslvanistraat 64 
■ilefoon 3412

z-evr» t. sluis
r;inier de graafstraat 11

:. v, d, meer 
rztterdamsewog 21 
"slefoon 3301

schep
regiment van heutszstraat 4 
tsiefoon 01804-20528

LAAT NIET ALS DANK........,
GELDT OOK BIJ AVANTRI!!!!!!!!!!!!!!



BERICHT BIJ VERHUIZING

Als u gaat verhuizen hebben wij graag 
een berichtje daarvan, dit in verband 
met de bezorging van ons clubblad.
Wij als redaktie doen er alles aan on 
u op tijd van informatie te voorzien, 
en dat kan alleen maar als u mee 
wilt werken.

10% BIJ SLOOF

Als u sportartikelen bij Sloof koopt, 
zit er voor onze vereniging een 
financieel extraatje in»
Het is namelijk zo, dat wanneer u 
sportartikelen koopt bij Sloof, en u 
levert uw kassabon bij een van de 
bestuursleden in, dan ontvangt 
onze vereniging 10% van het bestede 
bedrag.
Misschien is het voor u een kleine 
moeite om even die rekening in te 
leveren.

VERSCHIJNING AVANTRI MAGAZINE

De volgende avantri magazine zal 
verschijnen op 5 juli 1975.
De kopy kunt u tot en net 14- juni 
inleveren bij de redaktie.

Inleveren bij:

Piet van den Dool 
alb. Beylinggracht 44

Ad Verhoeff 
Stevinstraat 2

Herik Schep
Reg. van Heutszstraat 4

Nico de Jong 
Scholengemeenschap 
De Glopper 
Capelle a/d IJssel

'^modecentrum
op de 2e etage vindt u onze

4 |(  FM SHOP

met o.a.

spijkerbroeken 

korduroybroeken

diverse andere je S P lS

0  moderne terlenka

en tweed pantalons 

kostuums
/ A  en een enorm uitgebreide

kollektie getailleerde 

VT> overhem den 
*1*  en shirts

\  om te onthouden

* FAVETEX
MODECENTRUM
koestraat 121a

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



L 8 A L A R MPW 8 1s i n mH M I
SCHOENEN

lopikerstraat 29 telefoon 3724

de
mutsapaarbanh 

voor al uw 
geldzaken

DATSUN
kruispoortstraat 2 - 4 
schoonhoven 
telefoon 01823-2546

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

GKOENEVEL»
vlees staalt spieren!

SLAGER 
WOONING

KOESTRAAT 75 - SCHOONHOVEN - TEL 2672

Icnderdagavond 22 mei was er bij onze 

npertrimmer Dick Wesdorp het

i r.br ek er sal arm.

Tier agenten werden er zelfs voor uit 

hun bed gebeld, en toen zij met hun 

slaperige koppen arriveerden bleek het 

"3.1 s alarm te zijn»

Het waren zijn eigen bloedjes van 

hinderen geweest die de buren hadden

TqV4"5- “  i" ö ii. U >

Isze dachten dat het inbrekers waren en 

elden subiet de koddebeiers»

Hom hoor, wat zouden inbrekers bij Dick 

m  moeten halen?

Ie durven er zelfs niet in te komen 

ienk ik, want ais ze hadden moeten 

"luchten zouden ze het toch niet hebben 

£3red tegen trimmer Dick.

Dus buurvrouw of buurman niet meer 

bellen hoor.

.geschreven door onze speciale 

verslaggever)*

Onze speciale verslaggever vraagt zich 
overigens wel af welk bestuurslid van 
avantri er nu aan de beurt is voor deze 
abnormale feiten,, (de eerste was Gees 
van de Meer, die rond de kerst,vorig 
jaar in een gijzelingsdrama was 
betrokken).
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Nico de Jong 

Piet Stam 

Piet van den Dool 

Henk Schep 

Frans van der Ham 

Otto Ooms 

Gerrit de Jong 

Ad Verhoeff 

Andrê Arends
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