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Clubkampioenschappen 2017
Op zaterdag 7 oktober trokken veel atleten hun Avantri-tenue 
aan en gingen strijden voor de titel “Clubkampioen 2017” 
tijdens de jaarlijkse Clubkampioenschappen op de Stormbaan. 
Het weer zat helaas niet mee deze dag en er werd ‘s middags 
nog extra overleg gepleegd of de wedstrijd gestaakt moest 
worden. Gelukkig bleek het weer voor de atleten niet ernstig 
genoeg te zijn om te stoppen, dus heeft iedereen zijn of haar 
onderdeel kunnen doen. De dag verliep goed en we zijn alle 
vrijwilligers dankbaar voor de hulp. De uitslagen, foto’s en 
wedstrijdverslagen staan inmiddels allemaal op de website.

Ondanks de regen werd er ook nog iemand in het zonnetje 
gezet, want we namen afscheid van Yvonne van der Horst. Ze 
begon bij Avantri als atleet, werd daarna trainer van de pupillen 
en was actief als lid van de jeugdcommissie. Ze heeft veel 
meegeholpen met het organiseren van verschillende activiteiten 
en jeugdkampen. In de laatste jaren was zij trainer van de 
G-Groep. Het stokje heeft ze inmiddels overgedragen aan 
Wim van Beuzekom. Avantri is trots dat zij dit allemaal voor de 
club gedaan heeft en daarom heeft Simone Zwijnenburg haar 
namens de hele vereniging hiervoor bedankt. Yvonne blijft wel 
beschikbaar als assistant van de G-groep.

De baanploeg zoekt hulp
Elke week kan iedereen op de prachtige Stormbaan trainen 
waar het gras groener is dan bij de buren, het clubhuis niet 
op instorten staat en de rondbaan er strak bij ligt. Helaas 
gaat dit niet vanzelf. Het onderhoud wordt wekelijks, op 
dinsdagochtend, door een groep hardwerkende vrijwilligers 
bijgehouden die zichzelf de Baanploeg mogen noemen en zij 
kunnen wel extra hulp gebruiken. Ben jij bereid om een klein 
beetje vrije tijd te investeren voor een goed onderhouden 
atletiekbaan? Neem dan contact op met Ad Verhoeff of het 
bestuur van Avantri.

Een bijzonder duo
Onlangs is Peter van de Born lid geworden van Avantri. Welkom! 
Het bijzondere is dat hij bij wedstrijden bijna altijd vergezeld is 
van zijn gehandicapte zoon Erik. Peter duwt de in een speciaal 
wagentje zittende Erik voort en die vindt dat helemaal geweldig. 
Tijdens de Dijkloop behoorden zij tot de deelnemers en ze 
voltooiden de tien kilometer in een zeer fraaie tijd van 
52.47 minuten. Maar de tijd is natuurlijk niet belangrijk. 
Op de foto Peter en Erik tijdens een wedstrijd in het Loetbos.

Grote Clubactie 2017
Het zal waarschijnlijk niemand ontgaan zijn, maar Avantri 
neemt dit jaar weer deel aan de Grote Clubactie. Het doel 
voor dit jaar is om genoeg geld in te zamelen om een mooie 
Easy Up Partytent aan te kunnen schaffen. Het is de bedoeling 
dat de tent bijvoorbeeld meegaat naar competitiewedstrijden 
of opgezet wordt bij activiteiten op de Stormbaan. De Grote 
Clubactie loopt tot 23 november. We hopen op een mooi 
resultaat, waarmee we een prachtige investering kunnen doen.



Kijk voor meer nieuws op www.avantri.nl en volg Avantri ook op Facebook!
Zelf ook een artikel voor de nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar nieuwsbrief@avantri.nl.
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Word jij de nieuwe secretaris?
In de Algemene Vergadering van 2016 heeft secretaris Jos 
Koeleman aangegeven zijn functie na 20 jaar neer te willen 
leggen. Vanaf maart 2018 hebben we dus een vacature. 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Jos Koeleman. 
Dit kan door te bellen of een mail te sturen naar 
secretaris@avantri.nl.

Maar wat wordt er verwacht van een secretaris? Zijn of haar 
taken zijn onder andere het voeren van officiële correspondentie 
van de vereniging, het voorbereiden en organiseren van de 
Algemene Vergadering en de 11 bestuursvergaderingen en het 
aanvragen van diverse vergunningen. 

Rabobank Oliebollenloop 2017
De wintertijd is ingegaan en het einde van 2017 komt langzaam 
dichterbij. Dit betekent ook dat op de laatste dag van december 
de Rabobank Oliebollenloop zal plaatsvinden. Het inschrijven 
kan via www.inschrijven.nl en we hopen weer honderden 
mensen aan de start te zien staan. Meer informatie volgt via de 
website van Avantri.

Oud papier
Tot op heden haalde Avantri het oud papier in Schoonhoven op 
met kraakwagens van Reparco. Met ingang van 2018 zal dit 
door de kraakwagens van Cyclus gebeuren. 

Maar achter de kraakwagens lopen de vrijwilligers van Avantri 
en extra handen zijn altijd welkom. Dus heb je geen dringende 
plannen op de derde zaterdag van de maand, dan ben je om 
9:00 uur van harte welkom bij de Stormbaan. Na afloop kun je 
aanschuiven bij de gratis lunch in de kantine.

Uitslagen en wedstrijdverslagen
Op de website van Avantri worden alle wedstrijduitslagen van 
de Avantrianen zo goed mogelijk bijgehouden. Het komt soms 
voor dat de atleten deelnemen aan wedstrijden waar de redactie 
geen weet van heeft. Om dit te voorkomen, kun je jouw uitslagen 
doorgeven via de website. Vervolgens zal de redactie deze zo 
snel mogelijk online plaatsen. Als de uitslagen doorgegeven 
zijn, mag je ook nog een mooi verslag schrijven van je wedstrijd. 
Deze worden altijd vaak gelezen door bezoekers van de 
website. We zijn benieuwd naar al jullie wedstrijdervaringen!

Interview met...
Naam: Branco van Driest
Leeftijd: 16 jaar 
Woonplaats: Waal 
Categorie: Junior B2

Hoe lang zit je al op atletiek?
Ik zit nu al 3 jaar op atletiek.

Wat zijn je favoriete onderdelen?
Ik heb drie favoriete onderdelen. 
Op plek 1 staat de 400 meter sprint, 
ik vind dit onderdeel vooral heel leuk 
omdat die niet te lang duurt en je 
gewoon lekker door kan lopen. Op plek 
2 staat kogelstoten, dit onderdeel sprak me vanaf de eerste 
keer al heel erg aan omdat je met alleen kracht al best ver kan 
komen. Dit vind ik zelf heel prettig omdat ik niet zo heel erg van 
de techniek ben en graag gewoon lekker doorstoot. En dan als 
laatste op plek 3 staat hoogspringen, hierbij vind ik het gewoon 
leuk om een snelle aanloop te combineren met een krachtige 
afzet. Bij dit onderdeel heb ik de techniek al best goed onder 
controle wat ik ook wel weer wat prettiger vind, in plaats van 
alleen maar met kracht je PR’s te halen.

Wat zijn je PR’s bij deze onderdelen?
Bij de 400 meter sprint staat mijn PR op 53,16 seconden. 
Bij kogelstoten is mijn PR 11,56 meter en bij hoogspringen is 
mijn PR 1,76 meter.

Wat doe je verder bij Avantri?
Zelf train ik altijd op dinsdag en dan meestal ook nog op 
woensdag. Dinsdag is voor mij wel dan de dag waar ik alles een 
beetje omheen doe, zodat ik die dag sowieso kan trainen. Ook 
ben ik een trainer op de woensdagavond voor de A-pupillen. 
Ik doe dit met heel veel plezier omdat de A-pupillen een hele 
leuke groep is en met de andere trainers op de woensdagavond 
(Jeroen van Harmelen en Rob Zwijnenburg) is het altijd 
gezellig, leuk en toch ook nog lekker leerzaam.

Hoe zie jij je toekomst bij Avantri?
Tot nu toe zou ik meer willen gaan trainen, want dat doe ik nog 
veel te weinig. Ook wil ik later wel wat meer training geven op 
meerdere dagen omdat dit heel leuk en leerzaam is en dan ook 
direct meehelpen met zo veel mogelijk wedstrijden.

Agenda
18 nov Oud papier ophaaldag
25 nov 1e Parkcross, onderdeel van de Avantri 
 Crosscompetitie. Locatie: Springerpark.
26 nov Loetcross, Lekkerkerk
16 dec Oud papier ophaaldag
16 dec 2e Parkcross, onderdeel van de Avantri 
 Crosscompetitie. Locatie: Springerpark.
31 dec Schoonhoven, 35e Oliebollenloop

7 jan Nieuwjaarsreceptie, Avantri Clubhuis
13 jan Oud papier ophaaldag
20 jan Lekbongerd Cross, onderdeel van de Avantri 
 Crosscompetitie. Locatie: Lekdijk West 85.
10 feb 3e Parkcross, onderdeel van de Avantri 
 Crosscompetitie. Locatie: Springerpark
17 feb Oud papier ophaaldag


