


Vakkundig
Zo mag u het verzekeringsadvies van een NVA-lid wel noemen.

W i j  weten uitstekend de weg in de 
verzekermgsmarkt Kunnen uw speciale 
situatie goed beoordelen En trekken dan de 
enrg juiste conclusie In de vorm van precies 
passende verzekeringen Vakmanschap 
waaraan u NVA-leden herkent

De NVA is de Nederlandse Vergeving van 
Âur,Makelaars in Assurantiën en Assurantie 

adviseurs, waarvan uitsluitend assurantie 
kantoren lid zijn. die zijn toegelaten op 
hun vakmanschap, hun kwaliteit 
van advies en begeleiding.
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r t v a  L iid
De NVA is uw verzekering voor het beste advies.

B.V. Assurantiekantoor v /h  P. F. de Bruijn
D o e ’̂ enpjern ‘ a - S choonhoven  - Te^ 01823 3938

■f?1 FIETS ü FST
OPEEN FIETS
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K E E S  M M i
KOESTRAAT 95-97
TELEFOON 01823-2930

RIJWIELEN BROMFIETSEN
PEUGEOT - YAMAHA - GAZELLE - UNION -

KREIDLER - SPARTA - ZÜNDAPP - BATAVUS
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INLEVEREN KASSABONNEN VAN 
BEN SLOOF SCHOENEN & SPORT.

*Elke kassabon ontvangen voor 
aankoop van SPORT-ARTIKELEN 
bij BEN SLOOF, die u inlevert 
bij onze penningmeester, o n t 
vangt onze vereniging 10% van 
de aankoop waarde.

DUS DOEN !! en bij voorbaat 
b e d a n k t .
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REDACTIONEEL
KOMMEIMTAAR

Zoals U ongetwijfeld al aan de dikte van het 
klubblad heeft gemerkt, was er dit keer weer 
voldoende copij. Niettemin stellen wij het 
nog steeds zeer op prijs als ook U eens een 
stukje zou willen schrijven, want dat zult 
U ook wel zijn opgevallen, het zijn altijd 
weer dezelfde mensen, wat uiteraard zeer op 
prijs wordt gesteld, die voor ons klubblad 
s c h r i j v e n .
Wij menen er weer,een leuke uitgave van te 
hebben gemaakt en wensen U veel leesgenot.

De redaktie.



AVANTRI A K T I E F .

Nadat je met vakantie geweest bent (de accu weer 
heeft opgeladen), kom je tot de konklusie dat de 
Avantri machine weer volop draait. Door het bezoek 
van de Engelse gasten uit Gloucester werd de 
Stormbaan omgebouwd tot een type m i n i - c a m p i n g .
Om het de gasten en onszelf wat gezellig te maken, 
werden diverse aktiviteiten georganiseerd. Zo 
werd de Soundmix avond een groot sukses, mede 
door de professionele medewerking van Leendert den 
Boer als discjockey, ook zijn Engelse vertaling 
was perfekt. Ik had 8 jaar geleden achter Leendert 
nooit dit talent gezocht, maar zo zie je dat je 
met deze hobby ook de klub goed van dienst kan 
zijn. Velen van onze klubgenoten en Engelsen 
genoten intens van het spektakelstuk, "De 100 
sloten tocht". Hierover werd in de krant en in 
dit klubblad genoeg geschreven, hierop toch een 
korrektit.. Het is Clan Kuilenburg Sr., die dit 
spektakel heeft uitgevo nd en -ontwo rp en  of hoe je 
het maar noemen wilt. Oan en z'n Bets genoten 
er als toeschouwers dan ook bijzonder van.
Naast dit soort aktiviteiten gingen ook de ak- 
tieve atleten door met hun prestaties. Zo werd 
Vincent Hoek in Amsterdam op de z.g. C.spelen 
winnaar op de 800- en de 1500 m. Men mag deze
C.spelen eigenlijk zien als een kampioenschap 
van Nederland. Dus voor ons werd Vincent k a m p i 

oen van Nederland, de vierde Avantriaan in de g e 
schiedenis , Cees v.d. Heul, Frans v.d. Ham en Wim 
Langeland gingen hem voor. Ik tel 3an Zijderlaan 
(die 4x kampioen van Nederland was) niet mee, o m 
dat hij toen uitkwam voor A.V. Gouda.
Vincent verdiende tevens met deze prestaties een 
plaats in het Nationale C.team, welke in Helmond 
een interland aanging tegen de Duitse jeugd.
Ook Cees v.d. Heul en Frans v.d. Ham hebben vele 
malen in het Nationale Team voor Nederland de 
kleuren v e r d e d i g t . Ook Ronald Driesse was één



of u nu HOOGSPRINGT 
of VERSPRINGT

om KEUKENCENTRUM 
SCHOONHOVEN
In de m e lk fab riek . Tel. 01 8 2 3 -3 0 1  8

kunt u niet heen, als het gaat om prima 
kwaliteit, service en goede ideeën

Gespecialiseerd in:
KEUKENS
BADKAMERS
BETIMMERINGEN
INTERIEURVERBETERING
Alles uitgevoerd met eigen personeel

Daarom maken w ij van een verbouwing

geen MARATHON
maar ’n goede SPRINT wat dat betreft, 

vindeft wij dat RECORDS er zijn om

gebroken te worden

Mogen wij dat bij u thuis eens demonstreren?
Stapt u eens vrijblijvend ons keukencentrum binnen, 
u zult er geen spijt van hebben



UW SP EC IA A L ZA A K  VOOR:

ROMANS
JEUGD/KINDERBOEKEN
HOBBYBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
TIJDSCHRIFTEN

Ook uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzorgd.

BOEKHANDEL 
P. NIESTADT
Haven 23 - Schoonhoven 

Tel. 01823-2262

CHIPOLATAGEBAK

I®
*f7ÏZ+

Lopikerstraat 38 

Telefoon 01823-2252

port
rijzen

in elke denkbare variatie •  
voorzien van een eigen •  

graveerinrichting en •  
showroom •

HAVEN 34 - 2871 CN SCHOONHOVEN 
TEL 01823-2334

GEOPEND
ma t/m  vr. 9 00 - 17.00 uur 
za terdag 10.00 - 16.00 uur

3§istroSU

ttt JRestaurant

ïln p ik erstraat 21 

2871 S>ct|oonl]ourn 

(EcL: 01 8 2 3  - 2 5 9 7



keer zo ver. Inmiddels zit de interland voor V i n 
cent er al weer op. Voor het eerst doorbrak hij 
de 2 minuten grens op de 800 m. Hij werd eerste 
in 1 m i n . 59.25 (een nieuw klub en Gouds afdelings 
rekord), en dan te weten dat dit allemaal met een 
Coopert est is begonnen voor Vincent. Ik beschouw 
dan ook de Coopertest de "Kraamkamer" voor de l o 
pers, begrijp me goed, hiermede betitel ik Ad 
Verhoeff niet als kraamheer of vroedvrouw, maar 
de verdiensten van de Coopertest worden wel eens 
onderschat. Wij moeten hier (en met z'n allen) 
van deze bron of kweek meer gebruik maken, want 
waarom zouden er geen sprinters tussen kunnen 
lopen? CJuist hieraan heeft onze klub gebrek.
Verder "de oude rot in het vak" Frans v.d. Ham 
ontving een uitnodiging om als captain en d e e l 
nemer mee te doen in de Interland voor 10 kampers 
in Kopenhagen, in het kader van de Europacup voor 
C landen.
Bij diverse wedstrijden op de Stormbaan of elders 
sneuvelde heel wat klubrekords vooral aan de zijde 
van de dames en meisjes, ik noem hier Ina Booy, 
Elize Zijderlaan en Nicole Gubbels. Bij de j on 
gens zijn de presta ties niet slecht, maar v e r 
geet niet dat alle klubrekords bij Avantri bij 
de jongens A,B,C en D zeer scherp staan, dus om «. 
in het bezit te komen, moet je op hoog nivo p r e s 
teren.
Bij de mini-t riathlo n in Ammerstol was bijna het 
gehele Avantri jury-korps aanwezig. Het goed funk- 
tioneren van ons jury team werd door invloeden 
van derden nadelig beinvloed, maar niet wanhopen, 
volgende keer bete1#. Overigens waren de p r e s t a 
ties van de Avantri atleten goed te noemen, g e 
tuige van hun goede konditie, ik noem hier Ina 
Booy, Mart, Arjan, Hans, Henk en Ben. De vele 
publiciteit welke Mart Spruit onderging voor de 
wedstrijd, stélde hem in een ongewoon daglicht.
\an zijn verhaal in de Goudsche Courant van 30 
augustus, waar ik zelf ook verhaald werd, wil ik 
toch een korrektie aanbrengen, ik verdween niet 
met een rood hoofd via de nooduitgang van het



Hilton Hotel te Rotterdam, wel heb ik toen g e 
tracht tijdens de huldiging van de Marathon R o t 
terdam 1983 de gehele zaal te bewegen door het 
lied van Alexander Curly "Guus kom naar huus want 
de koeien staan op s p r i n g e n " e n z . ter ere van Mart 
aan teheffen. Maar het moet gezegd worden dat ik 
toen niet de gehele zaal op m'n hand kreeg, m a n 
nen als Lubbers, Peper en vd Louw kenden de tekst 
en wijs maar amper, maar toch was het daar toen 
zeer gezellig, Wim Stolk en Rob hiey waren daar 
getuigen van.
Van Cees v.d. Heul vond ik z'n prestatie tijdens 
de Spuil*op in Barendrecht opmerkelijk, dat hij 
daar oud winnaars van de Avantri Parkloop, C.v.d. 
Weyden en Steef Kijne versloeg.
Gelukwensen gaan uit naar Oosje Zijderveld en 
Dick v.d. Dool, zij hebben n.1. ook samen een 
klub gevormd, volgens vrouwelijke waarneming zag 
Oosje er zeer schattig uit, en Dick dan? Nou ja 
gewoon,"een broek met één jasje", maar ook netjes. 
De langste adem van onze klub heeft kennelijk 
Gerrit de Jong, hij snelwandelde van Parijs naar 
Brussel, 376 km. in 54- uur min. 10 sek. een 
buitengewone prestatie waarop Gerrit in de n a 
volgende Avantri Magazine ongetwijfeld met z'n 
verhaal op terug komt. (zie voor verde uitslagen 
op het andere blad). Ik denk dat Gerrit altijd 
naar spektac ulaire afstanden enz. blijft zoeken 
en het zal mij niet verbazen of Gerrit loopt, 
trekt zonder olifanten de Alpen over zoals Han- 
ni ba 1.
Dit was het weer, tot veel sportgenoegens bij 
A v a n t r i .

Piet Stam.

*



Schoonhovens 
Bloemenhuis

Carl Bodenstedt 
Haven 64 
Schoonhoven 
Telefoon 01823-2265

Laat uw bloemwerk...
...maken bi/ de man 

die Uw wensen. .. 
...vervullen kan! ]

Fa. 
Deerenberg

Gediplom eerd
optic ien
oogm eetkundige (o.v.)

HAVEN 38-40 
TELEFOON 01823-2412

AAR D E WE R K  ATELIER
••

-

KERKSTRAAT 8

brillen § 3
Contactlenzen Rlens Optiek haven 75, 

te! 2328

De Gruijter
SCHOONHOVEN

voor Boeken
Tijdschriften 
Speelgoed



PRIMA TOCH 
dat de kwaliteit bij 
Gé Looman onverminderd 
aan de top blijft

©GE LOOMAN
Haven 58 Schoonhoven 
Telefoon 01823-2426

AUTOBEDRIJF
G RO EN EVELD

BENZINE STATION

Occassions met BOVAG
en ABC garantie Officiële Dealer

K ru ispoorts traa t 2 -4  
Telefoon 01823- 2546

NISSAN

DORPSHUIS VLIST 
tel. 01821'1918

^ '"D O R P SH U IS  po lsbro ek
tel. 01822-200 

V»»—— i.- .......................  ...

Bij de HAKKENBAR 
vindt u volop 
schoenen 
tassen 
lederwaren 
paraplu's 
handschoenen 
koffers enz. enz.

DE FAVORIET
A. LOOREN DE JONG
Haven 73 — Schoonhoven

V



PARIS (Gonesse) - FRASNES - BRUXELLES - 1985 

Organisation de 1'ENTENTE ATHLETIQUE DU HAINAUT - Section VANICHE è FRASNES

du 23 au 25 AoOt 1985

Résultats de 1'épreuve 

CLASSEMENT: a) è 1'arrivée sur la Grand Place de Bruxelles

A B C D E F G H I
1 9 DUBOIS Michel A.C. Chapellois BEL 376 km 500 13 h.17'45" 46 h.02'45" 8.177
2 31 GOUVENAUX Jean-Claude C.M. Epernay FRA 376 km 500 14 h.50'18" 47 h.35 '18" 7.911
3 10 DUDA Anatole A.C. Chapellois BEL 376 km 500 16 tl.34'34" 49 h. 19 '34" 7.911
♦ 27 STERPIN Claudlo Marathon Cl. Alab. ITA 376 km 500 17 h.04'10" 49 h.49 '10" 7.557
5 13 KLAPA Zbigniew Orkan Poznam POL 376 km 500 17 h.06'36" 49 h.511'36" 7.551
6 19 PASCAL Hubert U.S. Maisons-Laf. FRA 376 km 500 17 h.33'36" 50 h.18'36" 7.483
7 26 SIMON Josy Amical Atl. Lux.V. LUX 376 km 500 18 h .21'12" 51 h.06'112" 7.363
8 12 HAMMOLINE Roger A.S. Police Paris FRA 376 km 500 19 h .05153" 51 h.50'53" 7.261
9 2 BONNET Daniël U.A.I. Nogent FRA 376 km 500 19 h.20'00" 52 h.05'00" 7.228
10 7 DEJONG Gerrit Avantri Schonhoven NED 376 km 500 22 h.01'10" 54 h .46''10" 6.874
11 8 DOWLING John Sheffield Unit. WC GBR 376 km 500 23 h.18'37" 56 h.03''37" 6.718
12 14 KI ijn Cees L.A.T. Amsterdam NED 376 km 500 23 h.42'44" 56 h.27''44" 6.668
13 6 COUHE Edlth Neuilly Plais. Sp. FRA 376 km 500 24 h.14'12" 56 h.59' 12" 6.606

b) abandoonés ou stoppés

14 21 PIERRE Jean-Patrlck C.S. Meaux FRA 261 km 000 Tourpes (8elg.)

15 22 PIERROT Simon A.C. Longwy Hers. FRA 261 km 000 Tourpes (Belg.)
16 16 LAMMERS Luclen A.C. Chapellois BEL 254 km 000 Frasnes (Belg.)
17 25 RULLAUD üean-Jacques E.S.C. Tergnier FRA 228 km 000 St Maur (Belg.)

18 17 LAUNAY Marcel S.C.M. Chati1 Ion FRA 219 km 000 Frontière beige
19 15 LACOURT Jean-FrancoIs 

NON CLASSES:

E.S. Colombes FRA 219 km 000 Frontière beige

4 CAUWERS Albert A.C. Chapellois BEL 157 km 000 Villers-Outréaux (France)

29 VANDENDAUL Daniël A.S.A. Ath BEL 97 km OOO Noyon (France)

5 CLARINVAL Joseph A.C. Bertrix B.S. BEL 79 km 000 Ribécourt (France)

A : place B: n. du dossard
D: club „ E : pays
G: heure d'arrivée le 25 aout H. temps total

C: nom, prénom 
F: km parcourus 
I: moyenne hora 1 re



O f f i c i ë l e

D R I N G E N D  G E V R A A G D

KANTINE-BEHEERDER(S)

Onze huidige ka nt in e-beheersters 
Els en Marion hebben te kennen 
gegeven hun funktie te willen b e 
ëindigen, hetgeen wij uiteraard 
ten zeerste betreuren.

Derhalve zijn wij dus op zoek 
naar een paar enthousiaste m e n 
sen, wij denken hierbij b.v. aan 
een echtpaar, of twee v r i e n d i n 
nen, die hun taak willen o v e r 
nemen .

Inlichtingen- cq aanmeldingen 
'gaarne bij de voorzitter 

Piet Stam.

Het Bestuur.



Kopy voor het volgende 
^ va nt ri-Maga zi ne  dient 
ui ter lijkO o c

'■ 31 OKTOBER A.S.O G
bij de redaktie binnen 
te zijn.
Ook de opgave voor 
Vraag & Aanbod dient 
dan binnen te zijn.

ZATERDAG 
28 SEPTEMBER 
AVANTRI 
ROMMELMARKT 
BU DE MELKFABRIEK



HUIB RIETVELD HARTELI3K BEDANKT.

In de laatste uitgave van het klubblad heeft men 
kunnen lezen dat men met het ophalen van de kon- 
tributie is gestopt, en dat de betaling is o v e r 
gegaan o|b giro.
Huib was onze bode, en wat voor één. Hij had a l 
tijd gezegd: "Als ik 70 jaar word, is het tijd 
om ermee op te houden."
Toen Avantri zich een jaar of 12 g e l e d e n  los
maakte van de voetbal, heb ik Huib gevraagd:
"Wil je voor ons ook geld ophalen?", en het was 
direkt voor elkaar. De vereniging telde toen o n 
geveer 70 leden.
Al de jaren is Huib het voor ons blijven doen. Bij 
de voetbal hadden ze hem jaren geleden niet meer 
nodig. Hij werd er te oud voor, laten we er maar 
om lachen.
In de jaren dat ik met hem samen heb mogen werken, 
was het altijd prima. Als hij om de twee maanden 
af kwam rekenen, met een bakje koffie of een b o r 
reltje erbij, was het altijd gezellig. 3e wist 
alles weer eens, wat er in Schoonhoven voor n i e u w 
tjes waren. Er was nooit achterstallige kontri- 
butie, de briefjes leken wel gestreken en alles 
klopte als een bus. Ik ben zelf zat op mijn v i n 
gers getikt door hem:"Wim, dit adres klopt niet," 
of:"Weet je niet dat hij al lang lid is en nog 
nooit heeft betaald?" Hij wist ook wie er in v e r 
wachting was, die hoefde dan enkele maanden geen 
kontributie te betalen. Daarom was Huib niet a l 
leen bode, maar een vraagbaak voor de mensen waar 
hij aan de deur kwam.
Toen ik zelf ermee stopte, miste ik hem.
Huib zal de mensen missen en de mensen hem.
Huib, ik hoop dat het kontakt met de vereniging 
mag blijven en wens je nog vele jaren met je vrouw 
een goede gezondheid.
Mede namens het huidige bestuur,

W.Rond (voormalig penningmeester)
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Qulck print
Drukt Snel,

en......Goedkoper!
J .  N. L EN IO R  
L orentzhof 27,
2871 J R  Schoonhoven 
Tel. 01823 • 3235

V O L V O
Autobedrijf Catsburg B.V.

tel. (01823) 3367

dickhoff
f o t o  

c in e
Lopikerstraat 57 
Tel. 01823-2992



Nee? Stum per... ga gauw naar DANSSCHOOL HUITEMA 
LEKKERKERK TELEFO O N  01805 -1927

geopend op 
vrijdag en 
zaterdag 
tel. 01823-4612

ank koppers
herenkapper op afspraak

a beylinggracht 8 - Schoonhoven

RESTAURANT

„ T l N O "
Haven 14-16 - Schoonhoven

Telefoon 01823-2618

V oor een 

GEZELLIG DINER, RECEPTIE 
OF FEESTAVOND,

al o f niet in sam enwerking met

Kegelbaan „De Engel’
Komt U na tuurlijk  ook 

naar ,,TINO”

y
tot ia § S C HIJ □ IN K O O

y -  i woninginrichting
SCHOONHOVEN 1000 M2MEUBELEN: VOORHAVEN 9 
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ZATERDAG 
twaalf oktober a.s. 
tiende DIJKLOOP

ZATERDAG 12 OKTOBER.

‘DE 10e DI3KL00P IN SCHOONHOVEN.

Dit zijn prestatielopen over 2 j ,  6 , 10 en 20 km. 
Alle afstanden zijn precies opgemeten.
De start is voor alle afstanden 14.15 uur op de 
S i n t e l b a a n .
Het inschrijfgeld is t/m 14 jaar f.3,-- en d a a r 
boven f.4,--. De beloning is een staande medaille. 
Ook is het mogelijk om alleen organisatiekosten 
te betalen van f.1,50, men ontvangt dan geen b e 
loning. Inschrijven kan men vanaf 13.00 uur op 
de Sintelbaan "DIP STORMBAAN" waar kleedgelegen- 
heid met warme douches en een kantine aanwezig 
zijn.

Voor nadere inlichtingen: Ad Verhoeff,
Ste vinstraat 2 
Schoonhoven. 
Te l. 01823-4947



6 PLOEGEN ONTMOETING IN ROTTERDAM.

In de Goudse jeugdteams voor A en B junioren, z o 
wel meisjes als jongens, zijn diverse Avantri- 
leden opgesneld. Het gaat hier om de jaarlijkse 
6 ploegen ontmoeting. De wedstrijd is op zaterdag 
28 september op de "Nenijto kunststofbaan" te 
Rotterdam, aanvang wedstrijd 13.30 uur.
Voor Avantri komen uit, bij de meisjes A, Mieke 
de Hon, ver; meisjes B, Elize Zijderlaan 800 m; 
jongens B, Edwin Sloof 100 m.; 3an Zijderlaan 
1500 m.; Rob Zwijnenburg, discus en polshoog; 
jongens A, Marco Zwijnenburg kogel en discus; 
Edwin Veer polshoog en speer.
De stelregel van de afdeling Gouda dat, kersverse 
kampioenen altijd worden o p g e s t e l d , en dus v o o r 
rang verkrijgen boven die atleten die niet aan 
Goudse kampioe ns ch appen hebben deelgenomen, werd 
zo verluid hier niet toegepast. Hierdoor werd 
onze dappere Stolwijkse "Zola Budd" Brenda Slèeu- 
wenhoek uit de ploeg gehouden. Dammer Brenda, 
maar gelukkig heb je nog een hele toekomst voor 
je om aan te geven dat je sterker bent.

Piet Stam.



DE BELEVENISSEN VAN EEN LANGE A F STAND WANDELAAR IN 1984

AVANTRIAAN Gerrit de Jong verhaalt over zijn ervaringen tijdena 
lange w a n d e l tochten,wedstrijden en trainingen hiervoor.

In het vorige clubblad waren er 8 dagen van de 10 dagen afgelegd 
in de RON D E  VAN NEDERLAND.

5 juli 1984- Kapelle-Biezelinge - Delft : 102 km

Met hogere te mperaturen trokken we door Zeeland . Als "slome" 
starter moest ik zo nodig links om de kerk in Kapelle en ging 
aardig in de fout en moest een stukje extra afleggen. In 
Kattendijke was ik weer in de buurt van de ploeg gekomen en via 
Wilhelminadorp gingen we de 5.050m lange ZEELANDBRUG over om 
een uurtje later in ZIERIKZEE aan te komen. Cees Klijn zou ons 
door deze prachtige plaats loodsen en hij deed dit uitstekend.
We liepen dwars door het centrum van Zierikzee en kwamen in de 
n ieuwbouwwijk op dood spoor en moesten terug over een afstand 
v an 1km ongeveer. Zelf had ik hier knap de p . . .  in. Gelukkig 
was Jan de Jonge met AAF en C0R niet in de fout gegaan en lie
p e n  nu voor ons. Jan van Dijk had met zijn caravan op ons staan
wa c h t e n  voo r  een bakkie koffie en wat brood. Nu kregen we dit 
een poosje later. En toch had ik de sightseeing door Zierikzee 
niet wi l l e n  missen. Een JUWEELTJE van een stad. Een gelukkige 
bijkomstigheid was,dat mij n  voeten niet zoveel verzorging nodig 
hadden als in de eerste dagen. Ze begonnen te WENNEN aan de 
MARTELINGEN. Wel moest ik bij iedere "rust" even met de benen 
omhoog,want ik kreeg dikke voeten.Misschien wel vermoeidheid ?. 
Na DUIVELand kregen we SCHOUWENonder de voeten en via Scharen- 
dijke kwamen we op de BROUWERSDAM.
Hier kwam Cor en Truus van Wijnen uit Hoogvliet ons tegemoet en 
werd er een serie foto's gemaakt.De halteplaats leek wel een
PICKNICK  plaats. Wel had ik de lange broek nog aan. Nadat de
laatsten ook hier waren gearriveerd liepen we over het eiland 
V00RNE door BRIELLE. O pnieuw een stad,die een bezoek wa a r d  is.
Na de passage van het eiland Rozenburg gingen we per pont naar 
MAASSLUIS. Het enige stuk,dat we tot nu toe niet lopend hebben 
afgelegd. Het was erg laat geworden en in'Maasland werd het 
donker. Ik ble ef  wat wachten op Cor Thoolen. Doch na de passage 
van Maasland w erd h é #  TEMPO OPGEVOERD. Jan,Piet en J a n  gingen 
met een noodgang naar Delft en zelf dacht ik: Als ik maa r  voor 
12 uur in Delft aankom. En het werd zo'n 11.45 voor m i j tna een 
gelukkig goed gekozen route in Delft,waar het stikkedonker was. 
Daa r  aangekomen werden we onthaald op pannekoeken. Ook Cor en 
Aaf kwamen beiden in Delft aan. Ik meen dat W i m  Hulsman  hen 
naar de finish begeleidde. Ciska en Ale x  waren w ee r  op komen 
dagen.Zorgden voor de pannekoeken en de voeten en ook Roel den 
Harder,die in schipluiden woont .steunde ons met het bereiken 
van het e i n d d o e l :DELFT.
Het zal na enen zijn geweest,dat we naar bed gingen.
Het werd een KORTE NACHT van een kleine VIER UUR SLAAP.
De laatste dag was gelukkig niet zo lang:Maar 95 km !! .



TRAININGSOVERZICHT MET 
TIJDEN -SPORTAKKOMMODATIES 
WAARIN U NAAR HARTELUST 

KUNT SPORTEN

Maandag:
17.00
18.00
19.00
2 0 . 0 0

18.00
- 19.00
- 20.00 uur
-  2 1 . 0 0

19.00

^  (3 \p Uf Cn tè L  f V  ̂  ^  2
uur meisjes pup. C.. P i e t "
uur meisjes pup. A+B 

meisjes jun. D , 
uur)* dames

. L  \ S diC.J c/0t

- 20/00 uur jongens j'un. C.

\kj

Maandag: Stormbaan, Nieuwe Singel.
20.00 - 21.00 uur)* dames

Dinsdag: Sportzaal Beregracht.
19.00 - 20.00 uur meisjes jun.C
20.00 - 21.00 uur meisjes jun.A+B

Dinsdag: Stormbaan, Nieuwe Singel
13.45 
19. 30

14.45 uur 
21.00 uur

dames trim 
looptraining 
lopers

lange afstand-

Stigter 1 
Henk v. W i j n e r\l\/ 
Lia Steeman *
Ben Overbeek

Frans v.d.

[ nen/y 

Gri jr](X>

Ben Overbeek

Ben Overbeek 
3os Schinkel

Corrie Zwijnenburg

Cees v.d. Heul

Woensdag: Sportzaal Drie Waarden, A l b .P 1 e s m a n s t r a a t♦
iTans Gubbels16. 30

17.30 
18. 30
18. 30
19.30
19. 30
20. 30
20. 30
21. 30

17.30 uur
18.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
20.30 uur
20.30 uur
21.30 uur
21.30 uur
22.30 uur

jongens pup.C 
jongens pup.B 
jongens pup.A 2e jaars 
jongens pup.A le jaars 
dames trim groep I 
jongens jun.D 
dames trim groep II 
jongens jun.A+B+ heren 
heren trim

Donderdag: Sportzaal Beregracht.
19.00 - 20.00 uur dames trim III
20.00 - 21.00 uur dames trim IV

Marion Waterreus 
Piet v.d. Dool 
Geertje den Boer 
Corrie Zwijnenburg 
Gerrit Hoek 
Corrie Zwijnenburg 
Frans v.d. Ham 
Gerrit Hoek

Ad Verhoeff 
Ad Verhoeff

(wijzigingen voorbehouden) 

)* Dit is om de veertien dagen en/of bij slecht weer.

In principe beginnen de zaal trainingen in de eerste week van oktober 
e.e.a. zal door de trainers worden meegedeeld.



WINT ERKALEN DE R AFDELING GOUDA.

1. Crosskompetitie:
16 november - Sportclub Reeuwijk
14 december - A.V. Gouda
11 januari - Antilope Wa dd inxveen
22 februari - A . A . V . '36, Alphen a/d Rijn

2. Overige we ds tri jden en p r e s t a t i e l o p e n♦
12-10-85 Alphen - Leimuiden - Alphen 
20-10-85 prestatieloop Gouda 
26-10-85 Alphen-Noord Cross
2-11-85 Floracross AV'47 
9-11-85 prestatieloop Reeuwijk 

23-11-85 Gouda-Cross
7-12-85 7e Piassenloop AAV'36
8-12-85 prestatieloop Gouda'

15-12-85 snertrace Antilope (prestatieloop)
25- 1-86 sprokkelcross (Antilope)
22- 2-86 Groenh ov en - pr e st a ti el o op  (Gouda)

1_ 3-86 Langs de Gouweloop (Antilope)
8- 3-86 20km van Al ph en (w edstrij d + prest.loop)

16- 3-86 prestatieloop Gouda
22- 3-86 Pia ssenloop (Reeuwijk)
23- 3-86 Ma rktveldloop (Atrivo)

C r o s s w e d s t r i j d e n : te organiseren door A V A N T R I . )* 
30 november - Stormbaan
18 januari - Stormbaan
15 februari - Stormbaan
15 maart - Zijderl aa nc ross Polsbroek

)* voorlopig programma.



6 Juli 1984- DELFT- PURMEREND 95 km

De laatste dag kwamen we langzaam op gang. J a n  de Jonge-Piet van 
Leur en Cor T h oolen liepen op kop,terwijl ik «et Jan Vos wachtte 
op de komst va n Aaf,die op afstand volgde met haar vriend Gerrie 
Peters. Plotseling we r d e n  we opgeschrikt door Aaf,die de weg t e 
rug insloeg terwijl Gerrie er haar doorheen probeerde te praten. 
Wij moesten ook v e r d e r ,lieten Aaf en G e r rie,voor waar ze waren 
en haalden de andere 3 lopers w e e r  in.Met z'n vijven trokken we 
door Den H a a g , passeerden het paleis en de renbaan Duindigt,waar 
ik weleens een 20km heb gesnelwandeld en t r okken de duinen door 
naar Katwijk,waar Roel den Harder op de fiets ons van een natje 
en droogje voorzag. Auto's mochten de duinen niet in.In Katwijk 
en No or dwi jk  was het HARSTIKKE D RUK met badgasten. Het was dan 
ook stralend weer. Deze dag trok ik veel op met Piet,die liep te 
swingen op de muziek uit zijn walkman. Ons tempo lag op 7,5km per 
uur. De beide Jannen p r obeerden Cor een zo hoog mogelijk tempo 
voor te schotelen. Deze vrij egoïstische man tegen de 50 Jaar oud 
liet wel zien ,dat hij een vechter was.
Doch de MEESTE BEWONDERING had ik VOOR JAN DE JONGE,die na 5 d a 
gen lopen ook lag te kermen op bed en zelfs toen over ophouden 
praatte. G e l u k k i g  is dit niet gebeurd. Het was in Noordwijk knap 
w arm geworden en als sheik Gerri Al Achie liep ik van Bloemendaal 
door het duingebied naar halte O verveen.waar we weer werden g e 
voederd. Wat later ,via H a a r l em,werd Spaarndam gepasseerd. Een 
leuk plaatsje aan het S p a a m e .  Bij de veerpont Buitenhuizen 
w erd Cor verwelkomd door kennissen en familieleden,die hem ook in 
de verzorging wi l d e n  nemen.
Doch daar kwam na enkele scherpe w o orden met Jan de Jonge ,niets 
van terecht. SAMEN UIT'SAMEN THUIS was het devies. We liepen over 
de Zaanse Schans en werden in Wo r m e r  onthaald op koffie bij een 
LATTIST. Een lid van de LAT. Piet van Leur zorgde nog even voor 
een waterballet en was dus nog niet stuk te krijgen na bijna 
1000km.Uiteraard liepen we VER ACHTER OP SCHEMA. Er was deze dag 
w einig gerust en Cor en de Jan n e n  hadden bijna non-stop gelopen. 
Cor moest in beweging blijven,ook al liep hij bijna op zijn t and
vlees. De KOFFIEPAUZE van een k w a rtier deed ons goed en J a n  de 
Jonge voerde het tempo stiekum wat omhoog,zodat wij om 8 minuten 
voor 10 uur op de KAASMARKT van PURMEREND aankwamen na een 10- 
daagse tocht van "ruim" 1001 km.
De kilometers uit het schema van J a n , schenen soms nogal lang te 
zijn geweest. Doch ik had ze achteraf niet graag wil le n missen.

Na het DOUCHEN werden er foto's gemaakt in de kantine van
NEA Volharding en hier hoorden wij,dat Aaf en Gerrie tot
Vrouwenverdriet waren gekomen om half twaalf 's avonds. Zij waren 
in Delft opnieuw gestart zonder ondersteuning van de ver zorgings- 
ploeg en via een alternatieve route had ook Aaf de 1Q00km v o l 
bracht. Ook al was zij niet bij de intocht in Puraerend.

DE RONDE VAN N E D E R L A N D  WAS EEN AVONTUUR OM NOOIT MEER TE VERGETEN.

Natuurlijk waren er meerdere mal e n  meningsverschille n en was het 
Jammer,dat niet alle deelnemers in Purmerend aankwamen.

Zelf had ik 2 wek e n  nodig om te herstellen van de vermoeienissen. 
Het lichaam was helemaal van slag.Dagenlang was er sprake van een 
snelle pols en pijnlijke en dikke voeten en zere benen.Spierpijn 
was er nauwelijks en een 3-tal wek e n  na de finish liep ik in 
Engel and een 100 mijls wedstrijd.
Hierover meer in het volgende clubblad.



’ lk  ben niet uit 

op het breken 
van records’

Dit klinkt niet 
AVANTRIAANS.

zo

AVANTI betekent vooruit
strevend.

De R is de R van TRImmen.

Onze vereniging heet dan ook:

Atletiek- en Trimvereniging. M AVANTRI "

Een snelwandelende veteraan lapt deze uitspraak 
dan ook aan zijn laars en ging aafi de slag met een 
rekordrace tijdens de wedstrijd Paris-Bruxelles.

Onderstaand rijtje;

20-19 snelste seizoentijd was 20.35 min
185,1 km langste afstand in 1985 184,7km
26.13 nieuw rekord
212 km langste veteranenafstand was 210ki 
meer waren afstandsrekords.

gelopen zonder slaappauze. 
langste wedstrijdafstand, 
langste tijdsduur in aktie gewees* 
dit was 32 uur tijdera de ronde vai 
het IJsselmeer in 1982,waar ik 
van het parkours werd gehaald. 

3^.09 snelheid 7,321 per uur
42.57 snelheid 6,985 p/u -excl.slaaptij<
50.47 snelheid 6,89 p/u -excl.slaaptijt
etmalen :afgelegde afstand 307 km

2 weken later: sintelbaan Zaandam
nieuw rekord in wedstrijd-verband, 
nieuw rekord in wedstrijd-verband 
nieuw veteranenrekord 
veteranenrekord met 1.04 verbetert 
nieuw veteranenrekord

sintelbaan Schoonhoven 
snelste trainingstijd als vet.12,' 
idem -snelheid 11 km per uur.

Op 19 oktober tijdens de Nederlandse Kampioenschappei 
50km op de baan te Leiden zijn '‘gedoemd" te sneuveler

de 40km baan 4.11.09 -Wordt misschien 4.06 
de 50km baan 5.18.50 -Wordt misschien 5.12

100 mijl 
24 uur 

200 km 
28 uur 

215 km en 
252 km 
376,5 km 
58.46.10

250 km 
300 km 
350 km 
48 uur=*2

1 km 5.40
3 km 17.22
5 km 28.59

10 km 58.38
1 uur 10.24lm

1 week later :
3Ö0m i .25

1000m 5.24

Hiervoor zal nog wel veel gêtfaind móeten worden



Bureau Medium B.V.
HAVENSTRAAT 90 
2871 EB SCHOONHOVEN 
TELEFOON 01823-4609

★ Administraties voor 
midden- en kleinbedrijf

★ Assuranties

★ Financieringen

★ Hypotheken

★ Belastingadviezen

„ < T )t  (Z ih w o w L  S e i i o a b
OPGERICHT 14 DECEMBER 1967 K.G.K

SCHOONHOVEN

Bent Ual lid van de ijsklub?
Voor f 750 peiljaar bent U lid met uw gezin. 
Jeugd van 15 t/m 17 jaar is lid voor f 3,50 per jaar 
Opgeven onder telefoonnummer 5705 of 4540. 
Tijdens de ijsperiode f 5,00 inschrijfgeld.
Dus, geef U NU op.
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\S «ruirf
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SPEEL MEE IN DE 
ABONNEE

DEGEMAKKELUKE 
MANIER 

VAN LOTTO SPELEN

I
nt*, '

jT < L 4 '

NlfZ/IV
Als u Abonnee-Lotto via 
onze club speelt, krijgen 
wij extra inkomsten. En u 
weet ’t: die kunnen wij 
best gebruiken!



av Zaan1 and 
O  —  O  *? —  G 15 
Zaandam
Vi neent v Goghweg
L-iLU— 1 oop snel wandelen

cat geb 1000 ■ 3000 ■ 5000 ■ 10000 ■ 1 uur
1. Harald v Beek Antilope 17 4.53 14.33 24.14 48.17 12513
2. Hans vd Knaap èRHV 17 4.53 14.33 24.14 48.17 12494
3. Ptiilio Krul RHV 17 5.28 16.24 27.28 54.45 10980
4. Theo Koenii LAT 17 5.46 17.03 28.12 55.58 10771
5. Edwin Holnerda Zaanland 12 5.34 16.55 28.14 56.49.7 10568
6. Gerrit de Jong Avantri 17 5.40 17.22 28.59 58.38 10241
7. Jan Sekuur Vet. Ned 16 5.51 18.01 30.21 9754
8. Jan vd Linden LAT 16 6.38 20.30 34.29 8359
9. Johan Berends LAT 17 6.21 20.08
10. Balduin Stuvel Zaanland 12 5.34 17.27.9
11. Frank Kever Zaanland 5 6.22 19.20.3
12. Arno vd Grijn RNV 11 7.43 22.45.0
13. Sharona Stuvel Zaanland 7 5.59.2
14. Marno Stuvel Zaanland 6 6 6.23.6
15. Eric vd Hei js Atos 11 6.23.6
16. Lester Neijzing Zaanland 6 6.33.3
17. Dennis Joustra Zaanland 5 7.07.2
1B. Björn v Heusden Zaanland 5 5 7.12.5
19. Roald v Heusden Zaanland 4 7.25.3
20. ttilbur Hendriks Zaanland 5 7.32.3
21. Andre Dekkers Zaanland 6 7.42.6
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Honderd slotentocht 
van A van tri

Het verstand 
op nul 
en de blik op

de kerktoren

Schoonhoven — Voor de derde keer heeft de Schoon- 
hovense atletiekvereniging Avantri gisteravond de 
’Honderd slotentocht’ gehouden. En wie dé&raan 
meedoet, zeggen ze bij Avantri, die moet eigenlijk een 
heel klein beetje gek zijn.



En toch is het allemaal zo 
eenvoudig, dóódsimpel ei-

f enlijk. Gewoon in Pols- 
roek beginnen, kijken naar 
dé kerktoren van Schoonho

ven en daar dan regelrecht 
op af lopen. Niet van die lijn 
afwijken, maar overal dwars 
door- of overheen. Met name 
door de honderd sloten die je 
.óp het traject tegenkomt.

Engelsen
Rond half zeven maandagavond 
heeft zich een 35-tal dapperen bij 
het Avantri-clubhuis verzameld, 
onder wie tien Engelsen. Het zijn 
leden van een groep atleten uit 
Gloucester die deze week te gast 
zijn bij Avantri. ~
In leeftijd variëren de deelne
mers van de 12-jarige Jacco Fre
drikze tot de 53-jarige Arie van 
de Grijn. Enkelen hebben zich 
carnavalesk uitgedost, zoals Frits 
de Vos, Henk Fredrikze en Cor 
Kuyf, die zich als meneer Naai
garen in het avontuur storten. 
Uitvinder en coördinator van dit 
toch wel dwaze evenement, Hans 
Sterrenburg, is zelfs op z’n paas
feest uitgedost. Compleet met an
jer in de kraag.
Dan verschijnt de boerëhkar, die 
het gezelschap naar Polsbroek 
moet brengen. Het hele stel 
wordt opgeladen en uitgewuifd 
door familie en vrienden. Wat ze
nuwachtig worden over en weer

gapjes gemaakt Frans van de 
rijn, getooid in een rieten rokje, 
lanceert de nieuwe slogan: 

’Avantri komt naar je toe, deze 
zomer’.

En de Engelsen kijken wat be
drukt naar de brede sloten die het 
polderland in stukken deelt 
„Moeten we echt door al die slo
ten heen”, vraagt de 14-jarige 
Ann Stringer benauwd. „Reken 
maar van yes”, zegt een Avantri- 
lid in zijn beste Engels.

Uniek
In Polsbroek wordt bij de brede 
vaart langs de Slangeweg gestopt: 
verzamelen voor de groepsfoto 
en een kleine show van Hans 
Sterrenburg. Hij spreekt het ge
zelschap toe, zegt dat deze derde 
toch weer uniek is omdat er bui
tenlanders meedoen. ’Nu is ’ie in
ternationaal’. Als dank ontvangt 
de Engelse leider een troffee in 
de vorm van een prachtige vaas. 
Geheel volgens plan wordt die 
vaas wat onhandig uitgereikt en 
klettert in honderd stukjes op de 
Slangeweg. Vanaf de brugleu
ning geeft Sterrenburg het start
sein en plonst zelf als eerste in het 
ijskoude water.
De honderd slotentocht is begon
nen. Ook de GC - verslaggever 
moest zonodig meedoen en ook 
waagt uiteraard de sprong. Het is 
koud, ijskoud. Nog 99 van die 
sprongen lijkt dan ook tot mis
lukken gedoemd. Maar sloot 
nummer twee is veel smaller, 
viezer én vooral warmer. En na 
twintig sloten krijgen de meesen 
al een zekere routine. Iedereen is 
intussen wel onherkenbaar ge
worden. De blubber zit overal en 
ik stink een uur in de wind.



Geen zakken
„Het is een kwestie van goed kle
den”, zegt Henk Schep. „Twee 
jaar geleden deed ik mee in sport
tenue. Helemaal fout Je moet dik 
gekleed gaan en liefst geen zak
ken in de jas, want die gaan al
leen maar vol modder zitten”. 
Een Engelse jongen, Calvin Web, 
heeft intussen één schoen in de 
modder achter moeten laten. Hij 
gaat rustig op een schoen en een 
sok verder. „Dit geloven ze thuis 
nooit”, verzucht hij en plonst 
weer met zijn volle gewicht in de 
volgende sloot.

teen van je af. Maar dat doetje na 
50 sprongen niets meer. Lang
zaam beginnen de meesten het 
koud te krijgen. Er wordt nog 
steeds gedold, maar de kerktoren 
van Schoonhoven komt, ondanks 
alles, dichterbij.
Na 75 sloten de eerste krampver- 
schijnselen. ’Daar ben ik niet blij 
mee’, roept Kuyf nog steeds en de 
kleine Ann Stringer vraagt zich 
af wat ze hier eigenlijk doet Ie
dereen is onherkenbaar, doornat, 
koud en met modder besmeurd. 
Maar de groep blijft lachen. Het 
enige wat nog droog is, is de hu
mor die over en weer te horen is.

Naaigaren
Cor 'Naaigaren’ Kuyf, schreeuwt 
na iedere sprong ’Hier ben ik he
lemaal niet blij mee’.
Maar het gaat verder, alsmaar 
verder. Een van de Engelsen 
blijkt niet te kunnen zwemmen. 
Als de sloot wat te diep of de 
vaart te breed is, wordt hij met 
vereende krachten naar de over
kant gesleurd. Trouwens het is 
toch opvallend hoe iedereen el
kaar helpt Aan teamgeest blijkt 
het bij Avantri niet te schorten. 
Koeien kijken verbaasd naar on
der meer de kleine Jacco Fre- * 
drikze, die rillend van de kou zijn 
’pad’ vervolgt. Hij rilt van de kou, 
maar ploetert dapper voort Hier 
wordt karakter gevormd.
De beste techniek lijkt intussen 
een flinke sprong maken en dan 
meteen voorover duiken om zo 
dicht mogelijk met je handen bij 
de overkant te komen. De mod
der druipt dan wel van top tot

Kroos
„Gek hè”, zegt Henk Fredrikze, 
terwijl hij het kroos uit neusgaten 
peutert „heb je vier warme slo
ten gehad, zit er opeens weer een 
ijskoude bij”. „Dat zijn de wel
len”, weet iemand anders weer te 
melden. De voorspringers geven 
steeds de aanwijzingen door 
koud, diep en veel of weinig 
blubber.
We bereiken de eerste huizen 
van Schoonhoven. Supporters 
staan gereed met verrekijker, 
film- en fototoestel. De groep 
krijgt weer meer lef, wordt lui
druchtiger, maar de vermoeid
heid blijft. Renessa Punt en Irma 
van Doom kunnen echt niet 
meer, hebben last van kramp en 
worden in de auto van postbode 
Ben Gubbels afgevoerd. De rest 
komt voor de sloot bij de rond
weg nabij de sportvelden. Het 
einde is in zicht Automobilisten
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AUTOBEDR. NICO KUIJF

Wij verzorgen al uw 
AUTOSCHADES, REPARATIES,
GROTE- EN KLEINE ONDERHOUDSBEURTEN W E R K P LA A TS : Lopikerweg-West 95C

Lopik - Tel. 03475-1709
P R IV É : Oude Singel 158 - Schoonhoven - Tel 01823-3482

Voeders voor uw kat, hond, 
konijn, kip, vogel, duif, 
paard enz. bezorgen wij 
bij u thuis!
Bezorging Schoonhoven: 
iedere woensdag.

IDE W IT
0̂1821 thuisservice
1287 VLIST

Afhalen kan ook. 
zaterdags van 8-I3 uur 
op West-Vlisterdijk 10, 
Vlist

Bloemen- en Plantenboetiek

„de Duyf-Inn *

Lopikerstraat 3 l d  

ÏL-.ïljt? Schoonhoven

tel. 0 1 8 2 3 -6 3 1 9

RIKK0ERT
Voor al uw 
boeken

Lop ike rs traa t 45 tijdschriften
Schoonhoven 
Telefoon 01823-2773

L. J .  S M I T
Radio - T.V. - Afsp*«lapparatan 

Elaktr. Huishoudelijk* art.

SCHOONHOVEN 
A.PLESMANSTRAAT 3A 
TELEFOON 01823-4799



blijf jong blijf fit fiets R ijw ie l- en Brom fietshandel N. A. D£N HAAK
Halvemaan 10, Schoonhoven

m otobecane en union fie tsen TeL 01823 2488 )
u w
W A R M E  
BAKKER

Lopikerstraat 34
Telefoon
01823-2503

V, J

Fa.A.M.P0NSI0E1 & Zn.
LO O D G IETER S

IN S T A LLA T E U R S

WAL 38 SCHOONHOVEN 
TELEFOON 01823-2491

Drogisterij
E L S E N A A R

naas t#  stadhuis - Haven 33 
Schoonhoven - Tel. 2405

voorkniekappen
enkelstukken en 
massagecrèmes

TAXI BESTELLEN HAAK BELLEN 2488 1
,  TROUW-EN ROUWAUTO’S ZIEKENVERVOER Halvemaan 10, Schoonhoven____________________ \



kijken verbaast als de hele groep 
voor de negen-en-negentigste 
keer in het modderige water 
duikt. Na anderhalf uur is de be
proeving voorbij. Nog één slootje 
vlak voor de sintelbaan, maar die 
mag geen naam hebben: ligt er ei
genlijk alleen maar omdat de ne- 
gen-en-negentig slotentoch zo 
lastig praten is.
In looppas naar de hete douche. 
Warme soep doet wonderen en 
Cor Kuyf gaat zelfs fluitend naar 
de veerpont Hij heeft nacht
dienst.
„De belangstelling voor de tocht 
neemt toe”, zegt Hans Sterren
burg, terwijl hij voorzichtig aan 
zijn soep slurpt. „Maar veel groter 
kan de groep toch niet worden. 
We zouden zonder twijfel last 
met de boeren krijgen en ook 
voor de veiligheid moet het over
zichtelijk blijven”.

>

VRAAG & AANBOD

TE KOOP:

1 paar spikes, merk Adidas,

schoenmaat 36, prijs ƒ. 40,=

Brenda S 1-teuwenhoek, 
t e l . : 01824 - 1704

TE KOOP GEVRAAGD:

Elektrische type-machine voor ons 
weds trijdsekretariaat.

A an biedingen bij Piet v.d. Dool, 
tel. 01823-2250

„Wat denk je, zouden die Engel
sen het leuk gevonden hebben”, 
vraagt Arie van de Grijn. „Geen 
idee”, zegt Sterrenburg, „maar 
reken maar dat zij bij ons bezoek 
aan Engeland ook iets geks zullen 
bedenken”.
Eenmaal op temperatuur ver
trekken de meesten huiswaarts 
om nog eens extra in bad te dui
ken. Iedereen is na de honderd 
sloten toch twee dingen rijker 
een leuke ervaring en een ver
schrikkelijke deodorant

door 
Ed van Tuijl



AVANTRI

KL UB KAMPIOENSCHAPPEN

za 5-zo 6 OKTOBER a.s.
eventueel met A.V. ATRIVO Oudewater en

Sc ha at svereniging QsE LEKSTREEK

r -
Programma Klub kampioen sc ha ppen

Zaterdag, aanvang lO.OOu. Pupillen meerk. f.2,

MpBC - 40 - ver - bal - 1000 m.
MpA - 60 - hoog - kogel - 1000 m.
3 pBC - 40 - ver - bal - 1000 m.
GpA - 60 - hoog - kogel - 1000 m.

Z a t e r d a g , aanvang 1 3. 3 0 u . 3un.C+D meerk

MD - 60 - ver kogel - 600 m .
MC - 80 - hoog - speer - 600 m .
0D - 80 - ver kogel - 1000 m.
3C - 100 - hoog - speer - 800 m .

f . 2 , -

Zondag, aanvang 12.00u. d u n .A B + S e n i o r e n , 
inschrijving per nummer f.1,--.

MA + B + 
dames 
3A+B + 
heren

- 100 - 800 - ver - hoog - kogel - speer

- 100 - 800 - 3000 - ver hoog - kogel- 
speer

Inschrijvingen voor 3 okt. bij Henk Fredrikze,
Zeemanhof 37.



Qalerie de Luifel
LUXE EN HUISHOUDELIJKE 

ARTIKELEN

Alb. Plesmanstraat 3-5 - Schoonhoven 
Tel. 01823-2873

A  MITSUBISHI
MOTORS CORPORATION 

Autobedrijf Catsburg B.V.

tel. (01823) 3367

Fa . Veer & Van Buren
AANNEMINGSBEDRIJF

MEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Ook voor uw $
keuken, badkamer, 
binnen- en buitendeur ij

\ll> Provenierstraat 16 
2871 DE Schoonhoven 
Tel. 01823-5234-5717

^ ■ — a— HHBHnnMmnihfrffraiiiMnmBm— 1—

Wijnen en gedistilleerd

HUUB OOSTENDORP
A lbrecht Beylinggracht 44 
Schoonhoven 
Telefoon 01823-2566

Zondag 
is de 
Lotto 

er wéér.

ALLESBRANDERS
(plm. 14 verschil lende)

FA. J. G. VAN MAZIJK
•  constructiewerkplaats
•  kolen- en gaskachels 
® centrale verwarming
•  openhaarden en -accessoires
•  tuinbouwgereedschappen

Koestraat 120 
Schoonhoven 
Te). 01823-2364
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Al bijna 20jaar 
Alleen de betere merken

BEN
SLOOF

SCHOONHOVEN — KOESTRAAT 130 — TEL. 01823 - 2380



HARTELIJK WELKOM 
BIJ AVANTRI
Tja, dat was de titel van het boekje dat onlangs bij mij 
foor de brievenbus gleed en met een beschaafde dreun op 
ie deurmat viel.
Daar de tekst van het scheef opgeplakte etiket overeen 
kwam met die van het naambordje op de buitenmuur, bleek 
het mosterdgele "geval" toch voor mij bestemd te zijn. 
Hartelijk welkom bij avantri, vermeldde de leuze op de 
kaft, alsof ik zojuist was toegelaten tot diegenen die 
doorgaans in hun vrije tijd het zweet op hun rug laten 
komen.
Geschrokken en eigenlijk perplex zet ik mij neder op de 
onderste trede van de trap.
Dit moet een grote vergissing zijn van het bestuur.
3oe kan je nu iemand van harte welkom heten die indertijd 
raat de eerste lading sintels is meegekomen naar deze 
stad?
Zn dat is toch wel geruime tijd geleden!
Als ze zulk soort grappen ook op de ledenadministratie 
gaan doen grijp ik op 1 januari 1994 wel mooi naast mijn 
lintje ter gelegenheid van mijn 25-jarig lidmaatschap. 
Zigenlijk had ik dat lintje al in 1992 moeten krijgen, 
naar doordat ik 2 jaar ziek ben geweest is dat verschoven. 
Maar nu toch eindelijk dus een welkomstgroet in de vorm 
van een folder, terwijl ik mijn sporen voor de klup al 
ruimschoots heb verdiend.
Vorig jaar hebben de baan nog moeten ophogen, doordat 
ik in al die jaren zoveel stof heb doen opwaaien, dat de 
rovenlaag kompleet was uitgesleten.
Set verwonderlijkt mij overigens dat ze de rekening voor 
za geleden schade nog niet hebben verhaalt.
Zenziaal van de eerste schrik bekomen ben ik naar boven 
gesjokt om ook de binnenkant eens op m'n gemak te lezen. 
Zigenlijk best een leuk klupje dat avantri en ik denk 
Zat ik maar lid blijf.

h. s.printer.



D .Bothof 
A . v .d .Bosch 
M.v.d.Bosch 
S.Hersbach 
M.Haanstra 
R .Ganse 
W . Fokkema 
I . v .Doorn 
3 . Nomen

I . v .Delden 
R . de Kok 
M.Martens 

Kui j f
Blikkendaal 

R . Blikkendaal 
F .Veelenturf 

v.d.Sloot 
v .Vi ncent 

S . Mei jer 
S .Nanet 
B .Potuyt 
D .v .d .Meulen 
L .Hesseling 
A .Boersma

C
T

E

G

SPREEKUUR VAN HET B E S T U U R .

Onze leden worden in de gelegenheid 
gesteld hun Droblemen, klachten, v o o r 
stellen o.d. mondeling met het bestuur 
te bespreken.
Dit kan èen uur voor elke b e s t u u r s v e r 
gadering, t.w. om 20.00 uur van iedere 
eerste donderdag van de maand.
De bestuu rs ve rgaderi ng en  worden g e h o u 
den in de kantine op de Stormbaan.

Het bestuur.



PARIS-FRASNES-BRUXELLES 376,5 km 23/ 25- 8-85

Voor de eerste maal werd deze route gelopen in 
wedstrijdverband. Tijdens de wedstrijd: Paris- 
Colmar had ik van de plannen gehoord en toonde 
belangstelling hiervoor . Wat later hoorde ik, ' 
dat mijn "palmaresM=prestaties goed genoeg wa-

noge^doen.Waar lig,.

de grens van het menselijk kunnen?
Via de R.W.V. De Rotterdamse Wandelsportvere - 
niging werd een begeleidingsploeg samengesteld.

DE START: Deze vond plaats om 11.15 op vrijdag 
de 23e in een voorstad van Parijs: Gonesse.
Het eerste gedeelte ging V O O r  d e  Willd me*
Steun in de rug • Ook de d ru k k e r ij
kwam regelmatig in aktie.
Zelf vond ik dat het eigenlijk te snel ging .
In de eerste 24 uur liep ik meer kilometers dan
tijdens mijn beste 24 uurs wedstrijd dit jaar .
Over 200 km deed ik 26 uur en 13 minuten.
Tot Fraanes was het 252km. Hier was een ver -
plichtte stop van 4 uur,die grotendeels slapend
werd doorgebracht. Na deze pauze liep ik verder,
alsof ik boodschappen ging doen. Doch toen kwam
de slaap opnieuw terug en de O n 7plrprh*»irl 
of ik wel redelijk op tijd wnzeKcriiciu
aan zou kunnen komen in Brussel .
Een aantal uren regen hoorde er bij en ook de 
zon deed haar best om alles b r u i n t e  bakken .
In de laatste uren kwam ik p 8fl
en wist als 10e in Brussel op (toef
aan te komen om * 2.2 .01.10 op de 25e augustus
Er gingen 22 lopers van start,waarvan er 13 op
tijd in Brussel aankwamen. Zelf snapte ik niet
dat die benen maar bleven lopen.
Het was een geslaagde wedstrijd. Een uitgebreid 
verslag komt een volgende keer in het clubblad.

Gefeliciteerd Gerrit de Jong

(redaktie)



FINALE WE DS T RI 3 DK0MPE TI TI E HEREN 3e KLAS.

Slechts 89 punten kwamen wij als Avantri in 
Hoorn tekort om naar de tweede klas te p r o m o 
veren. AV'56 Goes behaalde verrassend 16.177 pnt 
G.V.A.V. 15.873, C.V.A.C. 15.601, Hera 15.596, 
P.A.C. 15.569 en Avantri 15.508 punten. Maar 
toch hebben alle Avantri atleten, 13 in getal, 
al hun reserves aangetast om tot^dit puntenaan- 
tal te komen. Alle supporters _+ 50 in getal 
hebben daar in Hoorn van kunnen getuigen en g e 
nieten. Reden te meer om in het jaar '85- 18 6 
nog meer aan de technieken en conditie te sch a
ven, om tot nog betere prestaties te komen, en 
vooral, en misschien wel het belangrijkste, het 
team op nivo uit te breiden. Een kompetitieploeg 
3e klas heren kan maximaal 21 man bevatten (voor 
iedere bezetting per nummer 1 man behalve 4xl00m 
uiteraard). Minimaal is de bezetting 11 man, wij 
deden het in Hoorn met slechts 12 man plus één 
reserve. Een gezonde rivaliteit onderling om in 
de ploeg uit te komen ontbreekt hierdoor bij ons 
Wij moeten nu nog gebruik maken van gelegenheids 
atleten, en (met alle respekt voor z'n v e r ri c h
tingen) van iemand van 42 jaar, geen geede zaak. 
Maar toch dienen wij met onze kompetitieploeg 
de "ATLETIEK" in al z'n disciplines, want at l e
tiek is niet alleen maar z.g. draven, juist 
daarom is kompetitie zo belangrijk, ook voor 
pupillen en junioren. Ook in het licht van de 
sociale waarde, hetgeen niet vergeten mag worden 
Opvallend in Hoorn was de saamhorigheid van de 
Avantri supporters en deelnemers, in de m u z i 
kale begeleiding, welke onder regie stond van de 
jarige Hans Sterrenburg, naar de prestatie van 
Frans v.d. Ham, bij het polsstokhoog springen. 
Verder was opvallend door de win dsterkte b i j 
voorbeeld de lOOm. tijden, maar toch een e v e 
naring van het 4xl00m. klubrekord heren. Ook de 
organisatie van deze finale was in goede handen 
van de A tlet ie kv erenigi ng  Hollandia uit Hoorn. 
Tot de promotie 1986.

Piet Stam.
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BONDSSPAARBANK
Alle zaken voor alle mensen

OMDAT 
DE ONDERGROND 

BELANGRIJK IS

Haven 77 — Schoonhoven - 01823-2751



SE0EKT
voor uw autorijopleiding

Wilt u bij een vaste instrukteur 
goed leren autorijden?

Bij SELEKT vindt u beiden

Wij lessen in schakel en automaat 

Theorieles elke woensdagavond

SE0EKT
Oost'Vlisterdijk 28 -Vlist 

Tel. 01821'1402


