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Na een lange voorbereidende 
periode, kan de redaktie u dit 
fraaie kleurige avantri magazine 
aanbieden.
Grafisch gezien is dit eex van de 
best uitgevoerde clubbladen van 
nederland.
Redaktioneel gezien staan wij 
op een hoogte van een stelletje 
amateurs, net zo amateuristisch 
als onze atletieksport hier in 
nederland is.
Maar toch willen die redaktie- 
amateurs het beste er van maken.
En....  mocht u eventueel iets
willen verbeteren, of ideeën 
willen lanceren, ga dan gerust 
uw gang.
Wij kunnen u dan aanraden uw pen 
of schrijfmachine te pakken, en 
ruis een artikel te bezorgen dat 
klinkt als een klok.



Mocht u echter geen inkt- 
verspillende nijgingen op het 
oog hebben, lees dan dit maar, 
en neem dan alle geschrevene 
voor zoete koek.
Die zoete koek bestaat dan 
iedere maand uit verschillende 
rubrieken, en de ook iedere 
maand terugkerende zelfde 
advertenties,
Over die advertenties willen we 
nog wel wat zeggen.
De adverteerders maken ons het 
mogelijk dit blad uit te geven, 
vergeet hun dan ook niet bij uw 
aankopen.
Zij zijn het, die er voor zorgen 
dat dit clubblad onze vereniging 
geen cent kost,
U weet ook wel dat het papier 
enorm in prijs gestegen is, en 
de drukkosten zijn ook niet 
gering.
Vandaar dat we genoodzaakt 
waren om een flink aantal 
adverteerders op te snorren,
»m een knap clubblad te maken.
We kunnen aleen nog maar zeggen, 
bekijk het maar.

tot uw 
dienst
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UTRECHT
25 augustus
De vierde en laatste competitie
wedstrijd?
Met een overkomplete Avantr 1 
ploeg vertrokken we zondagmorgen 
naar Maarschalkerweerd.
Alleen onze vaste loper op de 
5000 meter was niet aanwezig, 
we hebben het over Jan Zijderlaan. 
In Utrecht scheen een lekker 
zonnetje, terwijl er een licht 
briesje over de baan waaide. 
Jammer was het, dat dit windje 
een tegenwind op de sprintnummers 
was.
Zoals gewoon begon de wedstrijd 
met het nummer 110 meter horden. 
Frans van der Ham eindigde als



tweede in 16.8 sekonöen (676 pt).
De 100 meter werd door Henk Schep 
en August Hoon gelopen in resp.
11.8 en 12.4 sekonden.
Een uitstekende tijd voor Henk 
Schep (622 pt.).
Henk de Leeuw den Bouter en Hans ? 
Sterrenburg behaalden bij het 
kogelstoten geen denderende 
prestaties.
De opgemeten afstanden waren resp.
10.07 en 9.64 meter.
Gert Stigter liet voor zijn 400 
meter een goede tijd afdrukken, 
nl» 56.6 sekonden (544 pt.).
Bij het speerwerpen deed Gert 
het nog beter.
Met een speciale 60 meter speer, 
wierp hij 44.82 meter.
Dit is een ruime verbetering van 
zijn persoonlijk rekord, dat op 
41 meter stond.
De 1500 meter werd door Kees van 
der Heul en Bert van den Dool 
gelopen in resp, 4.11.6 en 
4.51.6 minuten.
Kees v/as nog niet helemaal 
hersteld van zijn blessure.
Bij het verspringen waren er geen 
opvallende prestaties»
Frans van der Ham en Henk Schep 
sprongen resp. 6.59 en 5.83 meter. 
Henk de Leeuw den.Bouter wierp 
de discus over de 35.44 meter, 
wat goed v/as voor 593 punten.
Ad Verhoef had de 5000 meter voor 
zijn rekening genomen.
Men kan bij Ad beter over 4900 +
100 meter spreken.
De laatste 100 meter liep hij nl. 
met sprintsnelheid, alsof hij 
geen 4900 meter achter zich had 
liggen.
Zijn tijd werd 18.20.3 minuten.
Bij het hoogspringen 'werden goede 
prestaties geleverd, 
leus Stigter en Bert van den Dool 
haalden de 1.65 meter..
Voor Teus zat de 1.70 er wel in,

hij zal de techniek boven de lat 
nog moeten verbeteren.
Het laatste nummer van de dag 
was de 4 x 100 meter estafettes.
De reserveploeg, bestaande uit 
Hans Sterrenburg, Teus Stigter,
Bert en Piet van den Dool, liet 
een tijd van 49.8 sekonden 
noteren.
Het eerste team, bestaande uit 
August Hoon, Gert Stigter,
Henk Schep en Frans van der Ham, 
Slaagde er in om het clubrekord 
te evenaren.
Zij liepen nl. 45.6 sekonden.
In totaal behaalde avantri 9950 
punten.
Hiermee is het totaal van de 
twee beste wedstrijden van 
18507 naar 19775 punten gebracht. 
Er bestaat nu een kleine kans 
dat we in de finale van de 
derde klasse komen.
SCHOONHOVEN 
3 1 augustus
De Goudse jongensclubkampioen- 
schappen.
Voor het eerst sinds jaren slaagde 
avantri er in om twee ploegen 
op te stellen.
Dit waren de jongens A en B ploeg 
en de jongens D ploeg.
In de einduitslag nam de A-B ploeg 
de derde plaats in en de D ploeg 
de zesde plaats in.
Maar dit was van minder belang.
Het belangrijkste was toch wel 
dat de jongens de nodige 
wedstrijdervaring opdeden.
Dit bleek bij enkelen wel nodig te 
zijn.
De resultaten van de A-B ploeg 
waren alsvolgt:
Rob Voorsluis liep de 100 meter 
voor de jongens B in 13.5 
sekonden.
De 300 meter jongens B liep



René Scherrenberg in 42.5 sekonden. 
Hij liep ook de 800 meter en wel 
in 2 .3 1 . 3  minuten.
Bij het hoogspringen streden Bert 
en Bik van de Bool om de eerste 
en tweede plaats.
Bik haalde 1.70 meter (10 cm 
boven zijn persoonlijk rekord).
Bert sprong over de' 1*65 meter.
Beze resultaten bieden goede 
perspectieven voor de toekomst.
René Scherrenberg leverde een 
uitstekende prestatie bij het 
verspringen.
Hij haalde 5.02 meter.
Bert van den Bool kwam tot 3.93 
meter.
Bik van den Bool kwam met de
6 kg kogel over de 8.65 meter.
Gert Stigter liet op de 100 meter 
12.5 sekonden noteren.
Zijn tijd op de 400 meter werd
58.7 sekonden.
Bert van den Bool liep de 1500 
meter in 4.48.0 minuten, (per
soonlijk rekord).
Bij het discuswerpen haalde Bik, 
na drie ongeldige pogingen, in 
de laatste poging 22,64 meter.
Bit was een beetje teleur
stellend.
Gert kwam met de speer over de 
38.74 meter.
René, Rob, Bert en Gert liepen 
de 4 x 100 meter estafette in
51.3 sekonden.
Hier kunnen ze zeker tevreden 
over zijn.
Be A-B ploeg haalde, in totaal 
5.496 punten.
Hieronder volgen de prestaties 
van de jongens B ploegs 
R. Vonk en René Burghmans liepen 
de 80 meter in resp. .11,0 en
12.7 sekonden.
Be 1000 meter werd door R. Vonk 
en Frans van der Grijn gelopen in
3.39.3 en 3.59.5 minuten.
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B:ij het nummer hoogspringen 
haalden Ronald Rijkhoek en rené 
Burghmans resp. 1.20 en 1.00 mtr. 
Het verspringen leverde de 
'volgende prestaties ^p: Ronald 
Rijkhoek 3.88 en Frans van der 
Grijn 3.53 meter.
R. Vonk en Ronald Rijkhoek kwamen 
bij het kogelstoten t^t 8.48 en 
6.99 meter.
Het discuswerpen leverde voor 
de d-jongens waarschijnlijk de 
meeste problemen op .
René Burghmans en Frans van der 
Grijn kwamen resp. tct 13.76 en 
12.50 meter.
De 4x80 meter, estafette liepen 
de jongens in een goede tijd, 
n.1. 48.7 sekonden.
De jongens d ploeg haalde een 
puntentotaal van 6.438, waarmee 
z e vlek achter SR 1 en Gouda 
eindigden.
Ilion 1 was bij de jongens-d 
duidelijk de sterkste ploeg met 
10.465 punten.
Ondanks de lichte regenval, het 
grote aantal deelnemers eb het 
kleine aantal juryleden kon de 
wedstrijd volgens het geplande 
tijdschema worden afgewerkt.

WADDINXVEEN 
7 september
Op deze zaterdagochtend werd op 
de atletiekbaan van AVW de 
derde pupillenwedstrijd van de 
afd. Gouda georganiseerd.
Dat deze wedstrijden in een 
behoefte voorzien bleek wel uit 
het aantal deelnemers.
In totaal hebben er 108 pupillen 
meegedaan, waarvan 37 meisjes 
De jongens' en meisjes moesten 
hun nummers onder slechte 
weersomstandigheden afwerken.
Sr stond deze dag erg veel wind. 
Van avantri deden vier jongens



aan de wedstrijd mee.
Dit waren de pupillen-a Dirk 
den Boer en Marcel Posthuma, 
en de pupillen-b Jaap en 
Bennie buis.
Dirk liep de 60 meter in 10,5 
sekonden, hij sprong 2,96 meter 
vers en kwam met de kogel tot 
5.80 meter.
Met zij punten totaal van 1601 
eindigde hij op de 39e plaats. 
Marcel.verwerkte de zelfde 
nummers en behaalde de volgende 
prestaties: 60 meter in 9.2 
sekonden. 3.37 meter ver en 
met de kogel 6 . 3 1  meter.
Met zijn puntentotaal van 1977 
kwam hij op de 22e plaats. .
Om. voor mij, onbekende redenen 
hebben Dirk EN Marcel geen 
1000 meter gelopen.
Dit heeft hun zeker 10 plaatsen 
in de eindrangschikking 
gescheeld.
De broers Jaap en Bennie„Buis 
behaalden resp. de volgende 
prestaties: op de 40 meter 
liepen ze alle twee 7.5 sek.
Dy het verspringen haalden ze 
2.75 en 2.64 meter.
De bal wierpen ze 21 in 28 meter 
ver o
De 1000 meter liepen ze in resp. 
4-55 en 4*23 minuten.
Hiermede eindigde Jaap met 1644 
punten op de 11e plaats en 
behaalde Bennie met 1981 pt. 
de 5e plaats.
REEWIJK 
7 september
Zaterdagmiddag v/as. er de drie 
afdelingen cntmoeting tussen 
de afdc Zeeland, Dordrecht en
Gouda.
Deze jaarlijkse ontmoeting had

deze keer een zeer spannend 
verloop.
Nadat 10 van de 45 nummers waren 
verwerkt stonden de drie ploegen 
nog gelijk met 73 punten.
Na 26 nummers hadden Zeeland en 
Gouda beiden 199 punten, terwijl 
Dordrecht iets achter bleef met 
172 punten.
De estafettes brachten de 
eindstand in het voordeel van 
Gouda.
De eindstand was:

1 Gouda met 354 punten
2 Zeeland met 316 punten
3 Dordrecht met 282 punten 

Hiermee had de afdeling Gouda een 
onverwachte overwinning geboekt. 
Zowel bij de senioren als bij de 
junioren werden goede prestaties 
geleverd.
Dit gebeurde onder slechte 
weersomstandigheden.
Men heeft de wedstrijd zelfs even 
moeten staken vanwege een bui, 
waardoor gedeelten van de baan 
werden blank gezet.
Van avantri deden de atleten 
Frans van der Ham en Dirk van 
den. Dool aan deze wedstrijd mee. 
Frans werd driemaal eerste, n.1. 
bij het speerwerpen met 42.76 
meter, bij het kogelstoten met 
een afstand van 12.89 meter en 
met de 200 meter die Frans liep 
in een tijd van 2 3 . 8 sekonden. 
Verder eindigde Frans op de 
derde plaats bij het verspringen 
met een afstand van 6.73 meter, 
wat een zeer goede prestatie is. 
Frans liep ook mee met de 4x100 
meter heren, waarmee Gouda eerste 
werd met 45.9 sekonden.
Dirk van den Dool deed mee bij het 
nummer speerwerpen, waarmee hij 
als 5e eindigde met een afstand 
van 3 1 . 9 2  meter.
Volgens Dirk zou het bij betere



weersomstandigheden zeker 
35 meter zijn geworden.
Hieronder volgen nog enkele 
geleverde prestaties die 
opvielen.
Dernie Band van Ilion kwam bij 
het jongens-d hoogspringen 
over de 1.55 meter en behaalde 
ook de overwinning op de 80 
meter met 10.4 sekonden.
Voor deze prestaties kreeg hij 
de Goudse prestatiebeker.
Bij de meisjes-c sprong Karin 
van Dijk 4.47 meter ver met 
tegenwind.
Het hoogspringen leverde een 
2e en 3e plaats op voor Kees 
van leeuwen en Dirk van Vuren 
die beiden 1.80 meter haalden. 
De afdeling Gouda moest Kees 
van der Heul en Jan Schouten 
missen omdat deze atleten in 
de lappenmand zitten.
BERGAMBACHT
1 4 september
Op het punt waar Raadhuisstraat 
en Hoofdstraat elkaar raken 
gingen zaterdagmiddag 14 
september om drie uur 
ongeveer 120 sportminnenden 
van start voor een prestatie- 
loop over 7 kilometer.
Onder de deelnemers bevonden 
zich de avantrianen Hans Boon 
en Wies Scheepers.
Of er nog meer avantrianen 
van start gingen is voor ons 
niet te achterhalen, maar we 
vermoeden dat Nico de Jong 
er ook wel bij geweest zal zyn. 
Wies Scheepers werd 6e in de 
tijd van 24.10 minuten.
Hans boon liep zich naar een 
7e plaats in 2 4 . 2 0 minuten.
Ook waren er nog andere 
atleten uit de afdeling Gouda 
aanwezig.
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LUXE LEDERWAREN
U weet het toch !

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

O o k  w o e n sd a g m id d a g  g e o p e n d

W. J. SEYNDER 
SCHOONHOVEN

H aven 42 -  T e le fo o n  2486

Deze wedstrijd werd georganiseerd 
door deplattelandsjongeren 
van Bergambacht.
De foto, die v/ij hier proberen 
af te drukken komt uit de krant
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moderne verlichting, meubelen, 
kunstnijverheid
o.a.: Dijkstra, Pastoe, Hagoort, b f i f l k l T l c i n  
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1Albert Plesmanstraat 
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HET RAADSEL VRAGEN SPEL
Dit spel wordt als volgt 
gespeeld.
Hieronder staat een kort verhaal 
wanneer men het leest, zal men 
merken dat de logica ontbreekt.
Nu is het de bedoeling om via 
het stellen van vragen aan het 
hele verhaal te komen, waardoor 
alles duidelijk wordt.
Dit gaat als volgt: Men Schrijft 
vijf vragen op een papier, en 
levert dit, met naam en adres 
in bij een van de onderstaande 
personen.
In het volgende nummer van 
avantri magazine zullen de vragen, 
die tot de oplossing van het 
verhaal leiden, met ja of nee 
worden beantwoord.
Wanneer iemand een vraag stelt, 
waardoor het verhaal helemaal 
duidelijk wordt, dan heeft deze 
vragensteller(ster) gewonnen.
Mocht dit niet gebeuren dan 
krijgt iedereen nog een kans om 
het verhaal zo logisch mogelijk 
op te schrijven.
Degene, die het dichtst bij het 
goede verhaal zit heeft dan 
gewonnen.
Het verhaal:Een man komt een 
bar binnen en vraagt aan de 
barman om een glas water. De 
barman pakt een pistool onder 
de tapkast vandaan. De man zegt: 
Dank u wel en loopt de zaak uit.
Het briefje met max. 5 vragen 
kan worden ingeleverd bij:
Piet van den Dool, Alb. Beyling- 
gracht 44; Henk Schep, Reg van 
Heutszstraat 4; Gerrit de Jong,
St. Eloystraat 78; Ad Verhoef, 
Stevinstraat 2 en D. Wesdorp,
Wal 2.

SKrvi

zaterdag 5 oktober 
finale c-meerkampen 
papendal
zaterdag 5 oktober 
snelwandelwed strijden 
leeuwarden
zaterdag 5 oktober
10 engelse mijl 
barendrecht
zaterdag 5 en zondag 6 oktober 
ned.erlandse estafette 
kampioenschappen 
den Haag
zondag 6 oktober
pupillen en c-d-jeugdwedstrijden
zoetermeer
zondag 6 oktober
1 5  km wegwedstrijd 
maastricht
zondag 6 oktober 
senioren en a-jeugd 
den haag
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VOOR ALLE 
ZUIVELPRODUKTEN

VAN DEUR TO T DEUR

NICO TERLOUW
BENELUXLAAN 60, TELEFOON 2321

VERDELING VAN HET 
GOUD, ZILVER EN BRONS 
EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN

goud zilver brons
ddr 10 12 5
rusland 9 3 6
engeland 4 3 3
polen 4 2 4
finland 4 1 5
frankrijk 2 2 0
brd 1 5 6
italie 1 2 2
j oegoslavie 1 1 1
bulgarije 1 1 0
denemarken 1 1 0
Hongarije 1 0 0
cssr 0 3 2
roemenie 0 2 1
zweden 0 1 1
noorwegen 0 0 2
belgie 0 0 1
Nederland viel niet in de prijzen, 
maar behaalde o.a. twee vierde 
plaatsen.
Wel sneuvelden er enkele 
nationale records.
400 meter Toine v.d. Goolberg 
4 6 . 4 6 sekonden.
Verspringen dames Ciska Jansen 
6.47 meter
5000 meter Jos Eermens 13.25.6 
minuten.
4x400 meter estafette heren
3.06.3 minuten.



DE MENS ACHTER HET RECORD
Hebben records nog bestaansrecht? 
Zonder stopwatch zou niemand: 
v/eten hoe snel of hoe langzaam 
een race zou verlopen.
Het belangrijkste was dan de strijd 
van man tegen man om de 
overwinning.
Records vormen slechts het 
geraamte van de atletiek, zoals 
cijfers voor een boekhouder.
Zolang men ze niet met mensen 
verbindt, hebben zij geen recht op 
eigen leven.
Want al kan men met recordcijfers 
toveren en geven zij een beeld 
wat de mens vermag, zij zeggen 
weinig of niets over de stijl,

ds techniek, de gratie, de vreugde. 
Nog minder over de geniale 
beheersing van de spieren en de 
kracht., die deels aangeboren 
vervolgens vervolmaakt zijn in een 
jarenlange training.
Natuurlijk is het interessant te 
zien hoe de prestatiecurve de 
laatste decennia is gestegen, 
maar het is niet eerlijk de 
prestatie van nu en.vroeger met 
elkaar te vergelijken.
De bewondering, van het publiek, de 
geweldige strijd, de opofferende 
training in weer en wind, de 
rivaliteit, maar ook de grote 
vriendschap worden nimmer 
weergegeven in records,
Maar het record is er, want mensen 
willen nu eenmaal graag vastleggen 
wat een vorige generatie heeft 
gedaan en daarom moet men ermee 
leven.
Waar ligt de grens van het 
menselijk kunnen?
Waar ligt de grens van snelheid, 
van uithoudingsvermogen, van 
weerstand, van kracht en lenigheid 
en de combinatie van al die 
factoren, de coördinatie en de 
techniek?
Hoe is het mogelijk dat drie 
sprinters op die gedenkwaardige 
dag, in de zomer van 1968 in 
Sacramento maar liefst 9»9 sek. 
noteren over 100 meter?
Om maar eens één voorbeeld te 
noemen: Roger Bannister liep in 
1954 de mijl in 3*58.8 minuten, 
voor het eerst binnen de vier 
minutengrens.
Hij stortte ineen en iedereen zei: 
Dit is het einde.
Daarna liepen niet minder dan 
honderd atleten de mijl sneller dan 
Bannister een voorgift van enkele 
tientallen meters kunnen geven.
In 1964 ontstond het wereldrecord 
speerwerpen van de noor Pedersen,



die 91-72 meter wierp; het leek 
alsof er aan de vlucht van de 
speer geen einde kwam.
Vier jaar later is.de rus Janis 
lusis met 91.98. meter hier al 
•verheen gestapt.
Op dit moment is het de duitser 
Wolferman, die met een worp van
94.08 meter de leiding heeft.
Zo zijn er tientallen voorbeelden 
De 9.9 sek. op de 100 meter is 
een mijlpaal, maar ook niet meer. 
Een vaste prestatiegrens bestaat 
in geen enkele tak van sport. 
Telkens weer ziet men dat een 
atleet, die een record verbetert 
een aantal jaren door tientallen 
anderen wordt gevolgd.
De top van het ene ogenblik 
•vormt jaren later een brede 
basis, waar anderen zich weer 
vanaf zetten.
Evolueert de mens in onze moderne 
beschaving naar meer kracht of 
zijn de verbeteringen louter-en 
alleen een produkt van ver d«or- 
gévoerde training en selectie?
Een feit is dat geleerden zich 
reeds lang het hoofd breken over 
wat de mens eigenlijk vermag.
De prognoses, die zij stelden 
waren' na enkele jaren een 
belachelijke zaak geworden.
Men.vergiste zich telkens weer, 
terwijl zij toch kennis hebben 
genomen van de feiten die gewoon 
verbazingwekkend v/aren, zoals 
de man die een treinwagon 
voorttrekt of die uitzinnige 
kracht van de moeder die de 
voorkant van een auto optilde 
omdat haar kind eronder lag.
Heeft men wel eens stil gestaan 
bij de uitbarsting van een mens 
in razernij?

teklamebuto  
den luntöq
LEVERT AL UW DRUKWERK 

SPECIALITEIT 

FAMILIEDRUKWERK EN 

HANDELSDRUKWERK

schoonhoven
van Ieeuwenhoekstraat 14
tel. 01823-3794

r r a t a n r n n t  
b d u c b c r c
LEKDIJK 2— 8

TELEFO O N

01823-2377-2723

MAZDA
DE EXCLUSIEVE

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

D ea ler v o o r S choonhoven  en O m streken

AUTOBEDRIJF ,4
J.de Kluiver ' c i  ü:6;3 , 8 : s



of# VAN DER HEIDEN’S 
MODESTOFFEN
DAM 6
TELEFOON 01823-3721

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

Voor al uw tapijten  en gordijnen en vitrages 
zijn wij het juiste adres 
Altijd met hoge kortingen aan de rol 
in voorraad G 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 jaa r slijtgarantie

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

LEO SMIT
VERKOOP en 
REPARATIE van

*  Radio *  T.V,
*  Afspeel

apparatuur
*  Elektrische 

huishoudelijke 
apparaten

Edisonstraat 11 
Telefoon 01823  - 3227

TIMMER EN AANNEMINGSBEDRIJF

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

Koestraat 46-48 
Schoonhoven 
Telefoon 01823-2698

EET WERD DE HOOGSTE TIJD
Het werd inderdaad de hoogste 
tijd dat onze vereniging iets 
aan de kansspelen ging doen. 
Eindelijk is het dan zover 
dat we kunnen starten met de 
lotto.
Misschien ontvangt u een brief 
bij dit clubblad hierover.
Daar staat dan alles over de 
lotto in.
Steunt u ons met het inleveren 
van de lottoformulieren, we 
kunnen best een paar centen 
gebruiken.
We kunnen volstaan door te zeggen
HET IS DE HOOGSTE TIJD

lil i 12

I i n b r» ;> 1 :
L Ü_J , «; (}



STOCKHOLM 1012
27 landen, 2504 sportlieden, 14 spor

ten, 102 wedstrijden.
Eigenlijk kan er met deze spelen 

niets verkeerd gaan. Met 26 speciale 
commité’s, 500 medewerkers en 3 mil
joen gulden netto opbrengst uit loterijen 
kan alles goed georganiseerd worden. 
Bovendien behaagde het de Zweedse 
koning Gustav V tien hectare van zijn 
dierentuin ter beschikking te stellen voor 
de bouw van een Olympisch stadion. En 
Pierre de Coubertin, de grondlegger van 
de nieuwe Olympische Spelen (1896, 
Athene) smaakte, op de openingsdag, 
gezeten in zijn ereloge bij een tempera
tuur van 33 graden in de schaduw, het 
genoegen van de realisatie van zijn idee:

voor de eerst maal marcheerden at
leten uit alle vijf continenten het stadion 
binnen.

Op deze hete 29ste juni van het jaar 
1912 - het jaar waarin de 60.000 tons 
Titanic zonk en de eerste Balkan-oorlog 
uitbrak - vermoedde nog niemand van 
de 30.000 toeschouwers in het volge
pakte stadion dat een 24-jarige Indiaan, 
één van de 2504 deelnemers, de held 
van deze Spelen zou worden.

Jim Thorpe, de ,,rode man" uit Okla- 
noma, was beslist het grootste natuur
talent dat de Verenigde Staten ooit had 
voortgebracht. Jim werd de sensatie van 
Stockholm. Hij won de vijfkamp (ver
springen 7.07 meter, speerwerpen 46.41 
meter, 200 meter in 22.9 seconden, dis
cus 25.57 meter, 1.500 meter in 4.48,8 
minuten) en de tienkamp (100 meter in 
11.2 seconden, verspringen 6.79 meter, 
kogelstoten 12.89 meter, hoogspringen 
1.87 meter, 400 meter in 52.2 seconden, 

110 meter horden in 15.6 seconden, dis
cus 36.98 meter, polstok hoog 3.25 me
ter, speerwerpen 45.70 meter, 1.500 me
ter in 4.40,1 minuten).

Toen de sportminnende koning 
Gustav V hem met zijn prestaties felici
teerde en bewonderend zei: ,,Sir, you 
are the greatest athlete in the world", 
zei de Indiaan droogjes: „Thanks, 
King!” Jim was zijn tijd ver vooruit. Met 
zijn tienkamp-resultaten in 1912, over
trof hij de Olympische kampioen van 
Londen 1948 op vier van de tien onder
delen, en zou hij in 1956 in Melbourne 
nog tot de beste acht tienkampers heb
ben behoord.

Ondanks zijn diverse andere Olym
pische overwinningen verscheen Jim, 
die training hoe ongelooflijk dat ook 
mag klinken, nauwelijks nodig had, 
nooit op een officiële lijst van winnaars. 
Amerikaanse sportfunctionarissen had
den vastgesteld dat Thorpe vroeger een 
keer aan een baseball wedstrijd had 
deelgenomen en daarvoor een paar 
centen had gekregen, waarvoor hij nau
welijks een paar worstjes had kunnen 
kopen. Om die reden werd de „Koning 
van de atleten” terstond onttroond. In 
het jaar 1913 werd hem de status van 
amateur voor het leven ontzegd, en wer
den zijn Olympische overwinningen in 
Stockholm ongeldig verklaard. Iedereen 
wendde zich van Jim Thorpe af, één van 
de grootste overwinnaars van de mo
derne Olympische Spelen.

Slechts een klein stadje in Pennsyl- 
vania vergat dit veelzijdig wonder niet. 
Toen Jim straatarm gestorven was, 
noemde die stad zich „Jim Thorpe- 
Town” . Het is de enige stad die naar 
een Olympisch overwinnaar is ge
noemd.



VOETBALLEN
De afgelopen maand hebben we 
weer voetbal gespeeld tegen 
kegelclub de engel, waar wij 
pas in de laatste minuut de 
gelijkmaker konden fabriceren.
De einsstand werd 1-1.
Ook werd er gespeeld tegen de 
tafeltennisvereniging smasch, 
welke wedstrijd pas laat in de 
tweede helft in ons voordeel 
werd beslist.
Voorts werd er nog een 
wedstrijd gespeeld tegen de 
ptt.
Je kon zien dat tante pos 
gewend is om in weer en wind 
iuiten te zijn.
De hele dag had het geregend, 
maar toch was het veld goed 
bespeelbaar»
De meesten van ons dachten 
dan ook dat het veld was 
afgekeurd, hetgeen niet het 
geval was.
Gelukkig kwamen er toch nog een

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 die'gezieriwil worden 

lopikerstraat 19 ~ schoonhoven - tel. 01823-3064



AARDAPPELEN - GROENTEN 
FRUIT
DELICATESSEN EN WIJNEN

J. den Braber
Lopikerstraat 28 

Schoonhoven 

Telefoon 26 80

diekhoff
foto

1

§ cine

1

Lopikerstraat 57 
Tel. 01823-2992

|

f lËÉr esa b  È Ë S 0'
.... ■ ....m»

VOOR AL UW
RADIO- EN TELEVISIE-
APPARATUUR

verhoefkerkstraat 11 
schoonhoven 
tel. 3369

restaurant
de stadsherberg

bruiloften
diners

recepties
koffietafels opweg 2 

schoonhoven
feestavonden f ^ tei. 2330

paar twijfelaars kijken hoe het 
er mee stond.
Zodoende werd er toch nog 
gevoetbald.
Het werd een flinke pittige 
partij, waarbij de regen voor de 
nodige glibberpatijen zorgde.

ZATERDAGMORGEN TRIM
Heeft u al een keertje meegedaan 
aan deze training?
Nee?
Kom dan a.s. zaterdagmorgen eens 
trimmen.
We verzamelen om 8.00 uur» 
eventuele uitslapers kunnen 
om 8.10 uur ook nog terecht.
OUD IAPIER
Iedere 1e zaterdagmorgen van de 
maand wordt door mij bij een 
groot aantal adressen papier 
opgehaald.
Welke leden' willen mij daar mee 
helpen?
En bij wie mogen we langs komen? 
Misschien weet u nog wel een 
kennis, famililid of bekende 
die papier voor ons heeft» 
Mevrouw loos Sluis, Reinier de 
Graafstraat heeft ruimte 
beschikbaar gesteld zodat u daar 
uw oude lectuur kwijt kunt.
Wie volgt dit voorbeeld?
Wij zorgen wel dat het daar weer 
vandaan gehaald wordt.
VOETBAL 2
Een aantal leden heeft mij 
verzocht of er op zaterdagmorgen 
of zaterdagmiddag gevoetbald 
kan worden.
Wie daar interesse voor heeft 
kan zich bij mij opgeven, om na te 
gaan of daar voldoende 
belangstelling voor is.



A'VANTRI MAGAZINE
In het augustusnummer heb ik 
een poging gedaan om te 
beshrijven welke werkzaamheden 
aan ons clubblad gedaan moeten' 
worden.
Bij nadere informatie bij onze 
redakteur henk schep, bleek 
dat ik ze voor 50 <f0 had 
onderkent.
Beze werkzaamheden moeten elke 
maand worden verzet.
Maar wij moeten er eigenlijk voor 
zorgen dat dit werk niet 
allemaal op 1 nek terecht komt. 
(red. 2 ..man).
Voor de gevraagde hulp heeft 
zich nog niemand gemeld.
Wie maakt zich verdienstelijk 
met het vouwen, in elkaar zetten 
en nieten van de clubbladen?
Wilt u misschien avantri 
magazine in uw wijk bezorgen?
Als u dit gelezen heeft, en u 
heeft intresse, besluit dan 
gelijk, en voeg de daad bij het 
woord.
Het grootste gedeelte kan bij 
u thuis gebeuren,,

Dick Wesdorp.

mevrouw
krins-kok
verlaat
demad
Op woensdagmiddag was het in 
schoonhoven een hele drukte, 
liever gezegd zo tegen de 
avond, die 4 september.
Onze enigste vronwelijke wethoud^ 
nter nam toon afscheid van het 
raadsleven.
Er was een fijne receptie en 
een défilé, waaraan alle 
verenigingen aan deelnamen.
Ock avantri nam hier aan deel, 
wij waren door jeugdleden voor 
het défilé, en een pracht 
vlag,(gemaakt dorr moeder 
sterrenburg) vertegenwcordigd. 
Onze voorzitter, tevens dezelfde 
functie in de sportraad, sprak



enige woorden van waardering. 
Het is voor het schoonhovense 
sportleven een bijzonder harde 
slag nu zij na 1 raadswerk, 
waarvan de laatste 8 jaar 
zich terugtrekt.
Iets waar andere verenigingen 
het met ons wel eens kunnen 
zijn.
Wij zeggen maar zo, je weet wel 
wat je hebt, maar niet v/at je 
krijgt.
Aan haar hebben we toch wel 
wat gehad, we denken aan de 
voltooin^; van do sporthal b.v. 
Waar hadden we anders onze 
trimgroepen, en de winter- 
training van onze 
wedstrijdatleten en atletes 
onder moeten biengen.
Ook heeft zij voor ons in 
andere zaken bemiddelt.
De redaktie heeft dan ook 
gemeend haar een klein 
presentje te mogen sturen, 
in de vorm van een bloemetje. 
Tenslotte hopen wij harte dat 
zij bij onze wedstrijden 
aanwezig kan zijn, ze is in 
ieder geval van harte welkom.

op de 2e etage vindt u onze

j|f> FM SHOP

met o.a.

spijkerbroeken 

korduroybroeken

diverse andere j e a n S

W  moderne terlenka #

en tweed pantalons 

K-r kostuums
y ^ e n  een enorm uitgebreide

kollektie getailleerde

*

overhemden 

en shirts

\ om te onthouden

FM SHOP

FAVETEX 
MODECENTRUM
koestraat 121a

schoonhoven 
tel. 01823-2504



PORSUL
SCHOENEN

M i m i

SCHOENEN
lopikerstraat 29 telefoon 3724

de
m utsspaarbank  
wo&r a l uw  
g e ld za k en

kruispoortstraat 2 - 4 
schoonhoven 
telefoon 01823-2544

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

GROENEVELD
vlees staalt spieren!

SLAGER 
WOONING

KOESTRAAT 75 - SCHOONHOVEN - TEL 2672

Veren plukken van ’n kikker 
is even onmogelijk, als het 
vinden van een atleet, 
die de 1500 meter binnen 
ie 3 minuten loopt.
:iaar het is wel mogelijk om 
bij avantri naar behoren te 
kunnen trainen, en aan 
wedstrijden deel te kunnen - 
nemen.
2Tog belangrijker is, dat uw 
lichaam bij regelmatige 
training, gezonder en 
krachtiger wordt.
Dit heeft goede prestaties 
bij wedstrijden tot gevolg. 
Kom dus ook regelmatig op 
de trainingsavonden.
Onze trainer kan -j e enorm 
veel goede adviezen geven.

PLUK
’MKAAL

VEREN 
PLUKKEN
VAN ’N 
KIKKER



AVAN TRI-CLUBEMBLEMEN
De avantri-clubemblemen zijn leuke 
dingen voor je trainingspak, ze 
zijn te verkrijgen in de bar voor 
een bedrag, van f 2,00 per stuk. 
Het spreekt natuurlijk vanzelf 
dat je er al een op je officiële 
wedstrijdtenue hebt. zitten, ook' 
op het clubtenue is de dubbele 
blauwe band aanwezig.
Mocht jé echter niet over dit 
tenue beschikken, dan wil 
Ad Verhoef jé daarover wel wat 
vertellen.
Hij woont in de Stevinstraat 2, 
te Schoonhoven.
Het bestuur gaat er van uit dat 
iedere wedstrijdatleet of atlete 
met het clubtenue wil lopen.
Het officiële clubtenue is 
verplicht bij clubwedstrijden, b.v. 
de competitie.
Bij andere wedstrijden is ieder 
ander tenue toegestaan.

OUD PAPIER
Ir zijn tegenwoordig vele instanties 
en verenigingen die oud papier 
verzamelen.
Ook.wij doen hier aan mee, en 
besteden de niet geringe opbrengst 
ean materialen voor onze 
sportbeoefening. 
lie materialen zijn hard nodig 
en kosten enorm veel geld.
Zen goede speer kost al gauw 
enkele honderden guldens.
Cm maar niet te spreken over een 
^lasfiberpolsstok.
In wat dacht u van rubber kogels? 
Cp de begroting van onze 
vereniging stond dan ook niet 
l e  post materiaal.
Vij konden dat doodgewoon niet doen! 
Vandaar dat enkele bestuursleden 
zich met bijna boven natuurlijke 
inspanning, proberen in te zetten 
r.et papier ophalen.
Steunt u hen in die taak.
Heeft u oud papier?
leef dan even een seintje aan:
-ans Sterrenburg,
1 lam van Vianenstraat 55c;
¥im Rond,
H. A. Schreuderstraat 21 ;
?. van den Dool 
^Ibrecht Beylinggracht 44.
Zij zorgen er voor dat het bij u 
-’ordt weggehaald, 
lok bij andere bestuursleden kunt 
u uw ’ krant j e f kwijt.
L1LEIIEKWERELD
Ir bestaat nog een mogelijkheid, 
cm buiten uw eigen clubblad nieuws 
ever de atletiek te krijgen, 
lit blad heet ’atletiekwereld’ 
en verschijnt 2 maal per maand.
Pocht u interresse hebben in dit 
fraaie tijdschrift, dan kunt u bij 
Ierrit.de Jong alle informatie 
r̂ijgen; St. Eloystraat 78.



10# BIJ SLOOP
Als u sportartikelen bij Sloof 
koopt, zit er voor onze 
vereniging een financieel 
extraatje in.
Het is namelijk zos a^t wanneer 
u sportartikelen koopt, en u 
levert uw kassabon bij een van 
de bestuursleden in, dan 
ontvangt onze vereniging 10# 
van liet bestede bedrag.
Wij zijn Ben Sloof daar bijzonder 
dankbaar voor.
Voor u is het een kleine moeite 
om dat briefje even in te 
leveren.
DE STORMBAAN
De naam van ons atletiekterrein 
heet de stormbaan.
De vele oud-militairen onder ons 
hebben, bij het horen van die 
naam, al gelijk de balen.
Een geruststelling voor hen is 
echter, dat deze oude militaire 
oefenplaats is omgebouwd tot 
een uiterst snelle atletiekbaan. 
Leze oud-hindernisbaan mag 
echter geen hindernis meer zijn 
om te komen sporten.
Als redaktie kunnen wij alleen 
maar aanraden om bij ons eens 
een keertje te komen stormen!
En als u dan eens komt trainen, 
ruim dan gelijk het kostbare 
materiaal op!
VERHUIZEN
Als u gaat verhuizen hebben wij 
graag een bericht daarvan, dit 
in verband met de bezorging van 
avantri magazine.
Wij als redaktie doen er alles 
aan om u op tijd van informatie 
te voorzien.
Lat kan alleen als. u meewerkt.

deze advertentie ziet.
r N  U  H E E F T  M O E IT E

•D E Z E  T E K S T  T E  L E Z E N . . . . ,  
DAN IS  M ET TOCH T 'J O  
O A T U M  O O E N  E E N  
G O G D Ê -H U L P  K R I J 6 6 N .

L A A T  O N S  U  A O V I S E R Ê N  
6 I J  D E  A A N S C H A F  V A N

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', m aar wel tien 
verschillende staan!
Zo’n sortering vindt 
alleen in:

STADHUISSTRAAT 17 
TELEFOON 2537

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

IJ

*



FA.A.M. 
P M M N & m

loodgieters 
WAL 38 installateurs
S C H O O N H O V E N  

TELEFOO N 01823-2491

VOOR HEEL 
UW  HUIS NAAR

SCHOONHOVEN
Haven 50 - Telefoon 01823-3901

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

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

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

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

Lopikerstraat 41 - Tel. 2430

: ::;i r i b u t i e r e g e l i n g
-erinsregeling:
-fier ...................... f 5
r:eder...................... f 4
e kind ...................... f 3

2 e kind...................... f 2
7 r kind..................... f 1
ieder volgend kind ook......f 1
seniorenlid................. f 5
lid van 16 t/m 18 jaar......f 4
lid onder de 16 jaar........f 3
donateurs minimaal per jaar.f 10 
VER TR EK T IJD EN

Het gebeurd nog steeds dat leden 
_ie naar wedstrijden gaan te laat 
tornen.
Is er gezegd wordt, twaalf uur 
"ertrekken, kom dan niet om 
kwart over twaalf aandraven, 
lijd is tijd.
Ie laat vertrekken is meestal 
3ok te laat aankomen bij een 
wedstrijd.
Zr. denk dan maar aan het inlopen 
dat kan toch nooit in de laatste 
vijf minuten.
BLENDERS
Zr wordt momenteel hard gewerkt 
aan de kalender, die wij in de 
Zoop' van oktober/november 
villen uitgeven.
'tocht u intresse hebben in deze 
fraaie kalender, dan kunt u bij 
ie bestuursleden terrecht.
Ze kalender bevat een twaalftal 
prenten van schoonhoven.
Zit fraaie stuk drukwerk gaat 
f 2,50 kosten.
Hisschien is het wel eens leuk 
de een oud-schoonhovenaar er een 
~e sturen.
Hoop er dus een.



^JTELOZE LENING
Het is een uniek feit dat een 
vereniging in Nederland zelf een 
sintelbaan in eigen bezit heeft, 
welk gezien mag worden.
De kantine op de stormbaan is 
.voor vele leden reeds een 
ontmoetingsplaats waar het 
prettig verblijven is.
Het bestuur worstelt echter met 
het probleem dat de kosten van 
het bouwen van de 'kantine 
uitgelopen zijn ten opzichte van 
de voorradige financiën.
Enerzijds doordat bij de 
overplaatsing van de lokalen 
naar de stormbaan bleek, dat er 
meer aan opgeknapt moest worden, 
dan voorzien was.
Anderzijds is er bij de opbouw 
geredeneerd, het bouwen van een 
kantine en kleedkamers is 
waarschijnlijk een eenmalige 
gebeurtenis, dus laten we het 
zo goed mogelijk proberen te doen. 
Het is reeds gezegd, de 
financiering geeft ons zorgen, 
doordat het tekort bij het 
bouwen ontstaan, tijdelijk is 
bijgepast door enkele leden.
Deze in wezen ongezonde 
financiering, willen wij met uw 
medewerking omzetten in een 
renteloze lening.
De aandelen zijn verdeeld in 
grootten van 5» 10 en 25 gulden. 
Binnenkort hoopt een bestuurslid 
u thuis te komen bezoeken.
Het bestuur hoopt van harte dat ze 
bij u een gewillig oor zal . 
vinden, en dat ü het bestuur 
naar mogelijkheid zult willen 
steunen in deze zaak.

■ OuWEII
lp dit moment liggen er nog zo’n 
zestienduizend vellen die nog'' 
gevouwen moeten worden, 

e weten het, papier is geduldig, 
::sar we zouden toch liever zien 
aat er een knik in kwam. 
ïventuele liefhebbers voor dit 
gevangeniswerk kunnen zich 
bij Henk Schep opgeven.
SAMENSTELLING BESTUUR
■voorzitter:

van den Dool 
..Ibrecht Beylinggracht 44 
telefoon 2566
secretaris:
1. de Jong
St. Eloystraat 78
telefoon tku 010-137115
penningmeester:
Y . Rond
r„ A. Schreuderstraat 21 
telefoon 2196
I. Wesdorp 
7.al 2
telefoon tku 010-144422 
P. Stam
Galvanistraat 64
E. Sterrenburg
Adam van Vianenstraat 55c
ï-'evr. T. Sluis
Reinier de Graafstraat 11
E. Schep
Regiment van Heutszstraat 4
Eet bovenstaande bestuur is graag 
bereid uw wensen en suggesties 
betreffende onze vereniging 
in ontvangst te nemen.



DE SINTELBAAN
Als het geregent heeft is de 
baan zacht, en dus niet geschikt 
om er op te trainen.
Train dan in zo’n, situatie op 
het grasveld.
Gaat u toch op de baan lopen, 
doe dan geen spikes aan.
Maar liever geen gedraaf op de 
baan.
INSCHRIJVEN VOOR WEDSTRIJDEN
Het inschrijven voor wedstrijden 
kan alleen op dinsdag- en 
woensdagavond.
Dit gebeurd in de kantine op de 
stormbaan.
Het inschrijvingsgeld moet dan 
ook gelijk betaald worden.
SCHRIJVEN
Ook u kunt misschien wel eens 
een stukje schrijven.
De redaktie stelt dit zeer op 
prijs.

Fa. Deerenberg
gediplomeerd
opticiën,
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

voor

naar de vanouds 
bekende 
lederwarenzaak 
van schoonhoven

o. hraiuls ^I w i  H IR  M H I M I f i f  schoonhoven

Puck 
Kindermode

haven 59 - schoonhoven - telefoon 2062

KLEDING VOOR 
JONGENS EN MEISJES 
VAN 2 TOT 12 JAAR
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Fa. v. d. Wijngaard
BROMFIETSEN 
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CATSBURG 
SCHOONHOVEN

Bergambachterstraat 5 

Telefoon 01823-3367
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vr A S T O N  R O E I A N T S
De meest bekende belgische atleet, 
die reeds jarenlang aan de top 
staat van de "belgische atletiek. 
Werd te tokio kampioen op de 
3000 meter steeple nadat hij in 
1962 de europese titel en ook het 
wereldrecord op zijn naam had 
geschreven.
Werd ook wereldrecordhouder op de 
20 km en het uur en behaalde een 
reeks internationale successen, 
zowel op het gebied van de cross 
als op de sintelbaan.
Gaston vertelt zelf hoe het 
allemaal begon:In den beginne 
waren zijn ouders er niet voor te 
vinden dat hij sport beoefende. 
Iedere maal dat Gaston aan een 
atletiekmeeting wilde deelnemen, 
moest hij met de hulp van zijn 
broer Firmin dan met het pakje 
doodgemoedereerd de hof in en 
verstopte het nabij een opening in 
de haag, die het eigendom van de 
familie Roelants van de weg 
afscheidde.
Als het tijd werd om te gaan, 
stapte Gaston met de handen in de 
zakken het huis uit, precies of 
hij bij een van zijn vrienden een 
partijtje domino ging spelen. 
Eenmaal buiten liep hij als een 
haas naar de haag waar hij zijn



beginperiode van zijn loopbaan 
steeds met jeukende armen en 
benen aan de start zagen verschijnen 
kennen nu de oorzaak.
Natuurlijk liep alles niet altijd 
zo gemakkelijk van stapel en 
soms was er heel wat strategie 
nodig om te mogen weggaan.
Vader Roelants is een verwoed 
duiven liefhebber en als Gaston 
hem dan gunstig wilde stemmen, 
begon hij met vader honderd 
uit over duiven te praten.
Dat was"Voldoende om spoedig de 
toestemming te krijgen weg te 
gaan.
Tot zover dan het verhaal over 
deze, toch wel bij iedereen 
bekende belgische atleet, Gaston 
Roelants.
Onze topatleet Kees van der Heul 
Heeft dit jaar nog tegen Gaston 
gelopen, dat was in Brussel.
Gaston werd toen tweede en Kees 
zevende.
Dit v/as een wedstrijd over 1000 
meter.

Op de foto, die hiernaast is 
afgedrukt, is Gaston in aktie op 
de 3000 meter steeple.

uitrusting wist te liggen.
Er was een onaangename handicap 
aan deze smokkelpartij verbonden. 
Om gemakkelijk aan het pakje te 
komen kon Firrnin het nooit 
ergens anders leggen dan bij een 
grote partij distels, die de 
opening van de haag netjes aan 
onbescheiden blikken onttrok. 
Degenen, die Gaston in die



Onderstaande leden 
feliciteren wij deze 
maand met hun 
verjaardag.
Mocht u als jarige 
hier niet bij 
vermeld staan, dan 
komt het doordat wij 
geen volledige lijst 
hebben.
Op dit moment 
ontbreken er nog zo’n- 
veertig datums.
4 oktober 
B. Versteeg 
10 oktober 
mevr. Elshoff 
1.1 oktober 
K. Elick 
1 3 oktober 
J, Straver 
10 oktober
D. Wesdorp 
17 oktober
mevr. Sterrenburg 
19 oktober
E. v.d. Grijn 
23 oktober 
P. Stam
26 oktober 
mevr. Bartels
27 oktober
¥* Sterrenburg
28 oktober
0.00ms
29 oktober
1. v.d.’ Grijn
30 oktober 
E, de Vos.
Trouwerij
Kees van der Heul 
Lies Hoogendoorn 
4- oktober 
Teus Stigter.
Hannie van 'de r Ham
II oktober

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 Meperen en Z n .

Groothandel 
in levensmiddelen

KOESTRAAT 126 
TELEFOON 2290

VOOR AL UW MERKARTIKELEN

H. A. de Langen
Van leg en onderhoud van

KLKCTR. LICHT-, KRACHT-,
H \I)IO - KN TFLKVIS1E-INSTAL- 
l.VTIKS

* landelijk  erkend. SCHOONHOVEN 
Telefoon 2471 
Lopikerstraat 43

De Fa voriet
—  A.LOOREN DE JONG —
**aven ̂  Schoonhoven



schoonheidssalon

lopikerstraat 7 
schoonhoven 
telefoon 2039

verven en lakken 
behang en kurktegels 
vouwdeuren 
degalux 
albastine
ceta bever produkten 
skilgereed schap 
en nog veel meer bi j . .

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

J00F 2STS
k u n s tn yverh e id  

GALERIE in d ia k le d in g
DE LEK m

g la s  en k e ra m iek

VOORHAVEN 3

IS OOK 
OP HET 

ZELFDE ADRES 
TE 

VINDEN

voor een moderne
en betrouwbare huurauto

bel 2488 (01823)
l  * halvemaan 10

n. a. den naak schoonhoven

lees, die onverwachts ’s middags 
on drie uur thuiskomt, ziet tot 
z.Jn verbazing een rokende sigaar 
op de asbak liggen.
-.rgwanend kijkt hij rond en vraagt 
aan zijn vrouw:
’¥at is dat voor een sigaar?’
~it de klerenkast komt de stem 
van Sjaakj die zegt:
Zen willem 2 van veertig cent.

Zoon komt aan de hemelpoort en 
Petrus zegt tot hem:
Je mag binnen als je Adam en Eva 
kan aanwijzen.
ITa tien minuten komt Toon terug en 
wijst in de verte, terwijl hij zegt: 
Daar staat Adam en Eva.
Verbaast vraagt Petrus hoe hij ze 
zo vlug kon vinder.
'Eenvoudig*, zegt Toon, ze zijn de 
enigen die geen navel hebben.

Verbitterd zegt mevrouw Jansen tot 
haar dienstmeisje:
’lk verdenk mijn man ervan, een 
verhouding te hebben met zijn 
Secretaresse’.
Het meisje schudt onglovig het 
hoofd en zegt:
’Dat zegt u alleen maar om mij 
jaloers te maken’.

Avantri magazine komt ook in de 
maand november uit.
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Wedstrijdverslag 
Piet van den pool

Trimrubriek 
Piek Wesdorp

Eindredaktie 
Henk Schep

Verjaardagen 
Gerrit de Jong

En de, bezorgers van 
dit clubblad.


