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avantri. magazine 
eerste .jaargang 
nummer twee

Geachte leden.

H  IJ weet waarschijnlijk dat wij.
in eigen beheer een prachtige 
accomodat.ie op de stormbaan 
gebouwd hebben.
Het is van het begin de 
bedoeling geweest dat zoveel 
mogelijk leden gebruik maken 
van baan en clubhuis»
Met andere v/oorden, ook u 
kunt profiteren van de 
accomodatie die onze 
vereniging in bezit heeft.
Het is geen geheim dat de 
financiële lasten, vooral de 
eerste jaren, tamelijk zwaar 
op onze. schouders drukken.
Daarom .vragen wij u vriendelijk 
ook uw .schouders eronder te 
zetten,, bij h.et volgende 
verzoek;
Ieder lid bezorgt. 1 donateur.
De kosten van het donateurschap 
bedragen; ,
ƒ 10,- per jaar = ƒ 5,- per .jaar 
= ƒ 2,50 per kwartaal = 
ƒ 0,20 per week,
Een bedragje dat klein lijkt, 
maar desondanks zijn wij u zeer 
dankbaar, als u de moeite wilt 
doen,het op pagina 2 staande 
formuliertje in te vullen, 
en aan een bestuurslid of aan 
uw trainer af te geven.
Iedere donateur ontvangt 
maandelijks ons clubblad en is 
zeer welkom bij de door ons 
georganiseerde wedstrijden en is 
als donateur gewettigd tot 
deelname aan evenementen die door 
onze vereniging georganiseerd 
worden.



Lid
meldt als donateur(trice) aan;
naam . . . « ..............
adres . . . . ..............
plaats.............. .. . . .
Het donateurschap a ƒ10,- 
wordt betaald
per jaar / per jjr jaar of 
per kwartaal.
doorstrepen wat u niet wilt.

Contributieregeling
gezinsregeling:
vader . . . . . . . . fmoeder .  ,  ........ f

A
9 ~~

1e kind .  .......... ƒ 3,-
2e k i n d .......... ...... ƒ 2,-
3e kind . .......... ƒ 1,-ieder volgend kind
betaald ook ƒ 1 , -

Seniorenlid ............................ ƒ 5,-
lid van 16 t/m 18 jaarƒ 4,-
lid mder de 16 jaar ƒ 3,-
Donateur per jaar f 10,

Inzenden van Kopv
De tekst van avantri magazine 
moet voor de 20e van 
iedere maand binnen zijn. 
Anders loopt het in de knoei 
U stuurt uw tekst naar 
Henk Schep
Regiment van Heutszstraat 4 
Schoonhoven

L O O P  U F I T

U kunt iedere maandagavond 
meedoen aan =loop u fit=
Jong en oud, meisje of 
jongen, dames &n heren. 
Iedereen kan hieraan meedoen, 
omdat er in eên rustig tempo 
gelopen wordt.
Bovendien, kunt u altijd er 
tussendoor wandelen, omdat 
ieder zijn eigen tempo kan 
bepalen.
We hebben een vaste route, 
zodat zélfs, mocht u eens 
wat laat zijn bijvoorbeeld, 
u altijd wel kan aansluiten 
bij een groep of groepje.
De route begint bij de 
stormbaan, waar u zich kunt 
verkleden.
We lopen de singels geheel af 
richting opweg- spoorstraat 
naar de lekdijk.
Op de dijk linksaf, richting 
stad °
Via de voorhaven - veerstraat 
veerpoort, iets voorbij de 
patatzaak van de heer de Groot 
de trap op richting wal.
Deze lopen we tot aan de 
lopikerstraat, dan rechtsaf, 
langs de gracht blijven lopen 
tot aan de stormbaan.
1 ronde is ongeveer 3 km.
Op het eerste gezicht lijkt het 
misschien'wat veel, maar heus 
dat valt mee, vooral ook 
omdat u weet dat u altijd nog 
een stukje kunt wandelen.
Ieder vogeltje zingt zoals het 
gebekt is,
luid een bekend spreekwmord.
Bij ons is dat, Ieder loopt 
naar gelang zijn of haar 
conditie’.
Ieder loopt zodanig en net zo



lang als hij of zij wil.
Het is zelfs belangrijk dat u 
zo rustig mogelijk loopt, dan 
heeft de trainingsloop 
namelijk het gunstigste effect 
op uw hart en uw. longen.
H^e gek het ook klinkt, 
u bent- na afloop vélkomen 
ontspannen als u 
smaandagsavonds 1 rondje of 
meer meeloopt»
Deze trainingsloop is uiterst
belangrijk voor uw lichaam.
Misschien wilt u er aan
meewerken dat zoveel mogelijk
mensen aan deze
loop u fit-training mee gaan
doen.
Er is geen lidmaatschap 
en geen' kosten en ook geen 
contributie aan verbonden. 
Iedereen kan meedoen, ook 
uw buurman of' buurvrouw. 
Iedere maandagavond,weer 
of geen weer, om 7 uur gaan 
we lopen.
I. 0 0 P IJ p-1 T

Advertenties
Heeft u Iets te koop of 
zoekt u iets?
Het kost u maar een kwartje 
per plaatsing.
Maak-er gebruik van.

Clubblad
Dit clubblad bevat 
40 pagina’s tekst, voor elk 
wat wils.
Het is aangevulfi met 
12 pagina’s advertenties
Lees het dan ook !!!!!!!!!!!

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

th. j. purnot
haven 45 / schoonhoven / te l 3071

voor een moderne 
en betrouwbare huurauto 

bel 2488 (01823)

n a den haak halvemaan 10n. a. uen naait SChoonhoven

\ \ ■ vhaven 4 - telefoon 3138 

loop niet langs, loop binnen

FIETSEN
Uw voordeligste vervoer 
Uw gezondste recreatie
Graag willen wij u adviseren over de fiets voor U 
uit onze uitgebreide sortering
BATAVUS - GAZELLE 
PEUGEOT - SPARTAfl.LOOREN DE JONG

TELiO (823-2431  
S T R D H U I S S T R R f l T  7-11 SCHOONHOVEN



jan
van
eek

posters-platen-radio's

Haven 12 
Schoonhoven 
telefoon 01823-3602

SCHOONHOVEN  
HAVEN 23 
TELEFOON 2262

Voor
LEDERWAREN

naar de vanouds bekende lederwarenzaak
van Schoonhoven

B. J. BRANDS Lopikerstraat 36

Telefoon 2428
Schoonhoven

Puck
Klndermode
kleding voor 

jongens en meisjes 

van 2 tot 12 jaar

haven 59 / schoonhoven / telefoon 2062

wedstrijdverslag

Kees van -'der Heul 
loopt ’eon'nieuw 
3000 ;meter- rekord

Tijdens- -d*e- artletiekwedstrijd; 
gehoud.en op . 14 september : ■ 
tussen Clouceeter en de 1! 
Engelse kampioen Cardif, 
en gelopen in Birmingham ■ 
te Engeland/,- 'startte Kees van 
der Heul buiten mededinging 
op de 3000 meter.
Tussen -deze deelnemers liep/' 
ook iemand vr;n de 'Engelse - 
olympische ploeg, die 
uiteraard ook won.
Kees werd derde in de zeer 
goede' tijd van 8 .2 4 .2 .
Dat betekende dat het Goudse
rekord op deze afstand
met 5'.2 sekonde werd gekraakt.
En datf in regen, wind •. \-
er. zus : z ie:: zeer zachte
baan.
Ben ge’.velzzze prestatie van 
Kees flie werö aangemoedigft 
door Gerrit en Ottö, 
want die waren er ook bij.
De' verdere belevenissen, van 
dit drietal vindt u verder.in, 
dit blads opgetekend door Otto



Verslag van een 
1O-kamp 
door Fransje

Nu ons tweede avantri magazine 
exemplaar bevredigend voor u 
ligt heb ik getracht om de 
=grote man-, die achter ons 
fraaie clubblad staat, enigzins 
te verlichten, en niet te 
vergeten zijn medewerkers, 
hé Henk.
Dit zijn; Hoofdredacteur 
Henk Schep\ chef-redacteur Henk 
Schep; Vormgeving Henk Schep; 
Eindredacteur Henk Schep; 
Informatie Henk Schep; 
Advertenties Henk Schep;'
Zetten, drukken (niet van 
kamer 100)', Vouwen, nieten, 
plakken enz. wordt verzorgd
door., raad u eens........
Henk Schep.
De totale produktieleiding is. 
in handen, van =ons Henkie--. 
Enfin,' ik tracht nrg steeds 
om een tienkamp-verhaal in 
elkaar te draaien, nie v/a er. . 
Zaterdagmorgen klokslag 
12 uur werd gestart , met het . .. 
eerste nummer van de 1O-kamp 
op de refeortan-baan papendal;, 
welke al door‘ vele 
Schoonhovenaren bezocht is en 
waar veelal van töpatletiek'. 
te genieten' is;
De snelste 100 me ter-tijd 
ging naar Eitjo Schutter, van 
het Nijmeegse C uick die . na , 
precies 11 sekonde 'de' meet 
overschreed.
Avantriaan Frans van der Ham 
liep cp zijn haaievinneleer 
beregoed namelijk 11.4 sekonde. 
Het verspringen werd onder 
een afschuv/elijk grijs wolkendek 
afgewerkt, -maar dat mocht de 
pret' niet drukken gezien zijn

sprong van 6.57 meter, Eitjo 
won weer, 6 . 9 2 meter. 
Verschillende prominenten 
van boven de 7 2 00 punten, 
zagen het al niet meer zitten 
na deze twee nummers, vanwege 
het barre weer.
Na deze twee nummers stond 
ik vrij gunstig i.v.m. 
het eindtotaal en bovendien 
gaf dit extra inspiratie voor 
het volgende nummer het 
kogelstoten.
De tweede poging was de beste 
van de drie, de 6 kilo licht 
wegende kogel vloog bijna 
20 meter ver, namelijk
13.04 meter en als er notabene 
geen windkracht 6 had gestaan 
dan was de afstand zeker
13.05 geworden.
En toen gebeurde het (het wordt 
echt geen sprookje hooi), het 
was bij het hoogspringen, waar 
een lieftallige jongeman twee 
uur lang op zijn krent zat te 
jureren.
Maar goed, deze ééénige knul, 
ja het was echt dolletjes 
hóór,'kon wel 1.80 meter 
noteren in de derde poging.
1.85 meter werd opgelegt 
en....... raak, ik was zo
blij als een jongen van 1-9.
Nu weer even serieus, deze
1.85 meter was een persoonlijk 
rekord, dit was het enigste 
nummer dit jaar waar
vanaf 1972 (1.83 meter) 
nog geen verbetering is geweest 
Het laatste nummer van de 
eerste dag, de 400 meter waar 
ik altijd tegen opzie als tegen 
een berg, daar waren geen
woorden voor ..... 50.3 sekonde
Mn snelste liep ik tijdens 
de Europese kampioenschappen 
voor junioren in Duisburg.
Het Goudse rekord ging van



50.9 sekonde (Brussel) naar
50.7 sekonde en naar
50.3 sekonde.
En daarna lekker onder de hete 
dcuche.
Rond 6 uur laat in de middag 
vertrekken we uit Papendal 
richting Nijmegen waar de fam. 
Schutter woont.
Zelf werd ik daar "bijzonder 
leuk en gastvrij ontvangen en 
werd snel verwend met een 
heerlijk etentje»
Savends zijn we maar niet op 
een bepaalde toer gegaan, maar 
hebben naar muziek geluisterd, 
dias vertoond over Europacup 
10-kamp en zijn univeriadefeest 
in moskou, en toen lekker 
meuren (niet in een hooiberg). 
Sfaorgens kregen we een flink 
ontbijt in ons kraag gestopt 
waar we de hele dag op 
mochten =teren=.
Rond 9 uur waren we al weer 
op Papendal om ons los te 
maken voor de 110 meter 
hordenloop.
10 uur viel het startschot, ■ 
precies 16 sekonde later 
doorbrak ik het finischlijntje 
op de meet5 in deze prachtige 
tijd.
Het mooiste was eigenlijk dat 
ik dat gespuis van Versluis 
uit Waddinxveen (Keesie) 
achter me kon houden.
Kees liep 16.4 sekonde.
Het zevende nummer het 
schijfwerpen (zo onze redacteur 
het veel noemt) werd 
uitstekend beloond met tevens 
een Gouds rekord dat van 
39.70 meter naar 40.56 meter 
ging, ondanks het vieze 
natte weer.
Na 3 uur wachten op de wat 
mindere góden bij het 
polsstokhoogspringen, waren

$■

de nutsspaarbank 

voor al uw
geldzaken  0

v,̂i I
1» DAF

catsburg
oonhoven

bergambachterstraat 5 

tei. 3367

restaurant 
de stadsherberg

enbruiloft, 
diners 

recepties 
koffietafels opw eg 2 

schoonhoven

feestavonden * \ tei. 2330



JOOK-’SSTS
GALERIE 

DE LEK 
IS OOK 

OP HET 
ZELFDE ADRES 

TE
VINDEN

kunstnijverheid 

indiakleding 

glas en keramiek

VOORHAVEN 3

AARDAPPELEN - GROENTEN 
FRUIT
DELICATESSEN EN WIJNEN

J. den Braber
Lopikerstraat 28 
Schoonhoven 
Telefoon 26 80

Fa. Deerenberg

i mm (
Gediplomeerd Opticien, oogmeetkundioe

DE OPTICIËN VOOR UW B R IL

Haven 38 - 40 —  Telefoon 2412

F«. J. J. van Ieperen en Zn.
Groothandel 

in levensmiddelen

KOESTRAAT 126 
TELEFOON 2290

UW KRUIDENIER
VOOR AL UW MERKARTIKELEN

de 4 mater klanten aan de beurt. 
Het was donker, het was een 
donkere nacht (o nee dit is een 
verhaal van Willempie), maar 
wel viel er een lichte 
motregen op de aardkost neer 
v/at mijn prestatie zeker 
nadelig’ beïnvloede.
Mijn aanvang van 3.60 meter 
pikte ik in de derde poging 
ondanks het lichte toucheren 
van de lat, om het feit dat

dode punt 
te stjigge

ik niet over mijn zgn 
kon komen vanwege de 
stok die ik van Eitjo leende, 
v/ant mijn eigen stok (goed voor
4.30 meter) is v/eer in beslag 
genomen door de N.S.E.
Niet getreurt ging ik het 
voorlaatste nummer te gemoet 
het spieswerpen oftewel 
(voor de trimmers doelpaal) 
nie waer?
Voor mij v/as dit weer groots 
want alle worpen waren boven 
de 45 meter.
De laatste zelfs 4 6 . 6 4 meter 
en nam hiermee het rekord 
van Kees Versluis mee over.
Na het speerwerpen zagen o.a. 
Edward de Noorlander en Eitjo 
Schutter het niet meer zitten 
en liepen de marathon voor 
tienkampers, de 1500 meter 
niet meer mee.
De overgeblevenen liefhebbers 
van boven de 6500 punten, 
dit v/aren nog maar drie man, 
t.w. Roel Keus, Bart Wortman 
en Eranssie.
leze '~11 ie:er het ik'behoorlijk 
goei _ii~gelopenin mfi een na 
snelste tijd nl. 4.38.2 minuten. 
Ondanks de af en toe hevige 
krampaanvallen van de 
vermoeidheid.
'Mijn gerealiseerde totaal is een 
=vet= persoonlijk rekord van 
6890 punten, dit is een



persoonlijk-, club-, Gouds-, 
en dlstrictsrekord. hoi hoi hoi ! 
(leve de man die het bier 
uitvond).
Bij de senioren won Roel Keus 
van Fortuna Vlaardingen met 
6664 punten.
Tweede junior werd het 
veelbelovende talent Harry 
Schulting uit het Brabantse 
Yucht met 6327 punten.
Kees Versluis werd derde met 
een pracht totaal van 
5854 punten met o.a. 3.40 
meter polshoog.
En toen nam ik een lekkere 
douche, flink heet, om de 
stijvigheid in geringe mate 
kwijt te raken.
(niet dubbelzinnig denken).
Daarna heb ik mijn eigen zalig 
vol gepropt met warme hapjes 
en wel zo tot mijn =naaie 
kraakte=.
Hehe nou is het wel genoeg 
met al die onzin, oja ik heb 
nog meer braakstof.
In deze strijd kwam ik tot 
7 persoonlijke rekords,
7 clubrekords,
6 Goudse rekords en 
1 districts rekord,zo dat was 
het.
Vraag:
Wie wil er een lekker =spekkie= 
verdienen?
Jij?
Dan moet je bewijzen dat dit
getikte stukje geen
5173 letters en cijfers bevat.

copyright,
1973
by
Frans van der Ham.

Goudse clubkampioenschappen 
in stromende regen
verwerkt

Deop 29 september gehouden 
goudse clubkampioenschap is ■ 
geheel in het water gevallen.
Dit kan men zo wel stellen, 
want het water kwam met 
bakken tegelijk uit de lucht 
vallen.
Het kampioenschap in Schoonhoven 
verwerkt en georganiseerd 
door Sportclub Reeuwijk, 
liep slecht af voor avantri. 
Frans, van der Ham, de grootste 
puntenfabrikant was 
geblesseerd.
Hij de ed alleen met het 
discuswerpen mee.
Wim L'angeland was ook niet 
fit en kwam alleen met de 
discus in aktie.
Jan Zijderlaan, ook goed voor 
een flinke smak punten, 
was ziek.
Er zat niet anders op dan het 
tweede team maar te slopen.
Zeer jammer dat dit zo 
moest lopen.
Want. het eerste team dat de 
grote favoriet voor de titel 
was, moest nu met een derde 
plaats genoegen nemen.
Het tweede team dat nu maar 
uit een paar atleten bestond, 
kon. niet aan alle nummers 
deelnemen.
Voor hun.was de negende, tevens 
de laatste plaats weggelegd.
In de eerste serie op de 
100'meter kwam Ad Verhoef op 
de proppen, hij werd derde in 
een aardige tijd van
13.1 sekonde.
In de‘tweede serie liep Henk



Sehep zich naar, een tweede 
plaats en kreeg 1 2 . 1  sekonde 
als tijd toegewezen.
Bij het speerwerpen gooide 
Henk de Leeuw den Bouter
4 1 . 5 4  meter, goed voor de 
tweede plaats. ■ 
leus Stigter bereikte een 
afstand van 3 4 . 8 4 meter en een 
negende plaats.
Hans Sterrenburg, dit maal 
uitkomend in de tweede ploeg, 
lanceerde de speer naar 
3 3 . 0 2  meter, wat hem de 
tiende plaats opleverde.
Het polsstokhoogspringen was 
voor Pieter van den Dool, 
die op de hoogte van
2 . 2 0  meter bleef steken.
Maar ja, wat kun je meer doen 
in dit rot weer.
Henk de leeuw den Bouter 
kogelde.zich naar een eerste 
plaats.
Een afstand van 10.96 meter 
werd er voor hem gemeten.
Teus Stigter legde beslag op 
de negende plaats met
9.60 meter»
Hans Sterrenburg kwam maar
5 centimeter te kort om 
Teus Stigter te passeren, 
maar werd toch tiende.
Op de 1500. meter startte 
Kees van der Heul in de eerste 
serie. ■
Hij won met de voor ons en 
andere atleten bekende 
overmacht„
Zijn tijd was 4.07.8 minuten. 
Hans Boon werd derde in de 
tweede serie met een tijd van 
4 .3 6 . 0 minuten.
G-errit de Jong liep 4 .5 9 . 4  
minuten voor het tweede team.

De 4x100 meter ploeg, reikte 
naar de derde plaats in een 
tijd van 4 8 , 5 sekonde.
De ploeg bestond uit: Henk 
Schep, Kees van der Heul,
Ad Verhoef en Ben Gubbels.
De 800 meter won Kees van 
der Heul in 2.00.6 minuten.
(V/ie zou er anders moeten 
winnen)„
Hans Boon werd zesde in de 
tijd van 2 o 1 5 . 2 minuten.
Teus Stigter behaalde de 
hoogte van 1 . 5 5  meter bij het 
hoogspringen, het latjewippen 
was goed voor de zesde 
plaats o
Klassering.nummer negen was 
voor Pieter van den Dool met 
1 . 4 5  meter.
Hans Sterrenburg werd ook zesde 
met 1 . 4 5  meter.
Een gedeelde plaats dus.
Bij het verspringen kwam er 
niemand over de zes meter.
Henk Schep werd tweede met 
5 . 8 3 meter.
Ben Gubbels werd -zevende met 
5.28 ‘meter.
Frans van der Ham gooide zoals 
wij niet verwacht hadden (hij was 
tenslotte geblesseerd, en dan 
verwacht je geen topprestaties) 
toch nog 3 1 . 4 6  meter met de 
discus, en sleepte hiermede 
de derde plaats weg.
Vim Langeland - werd achtste 
met een afstand van 2 5 . 1 2  meter
Ad Verhoef startte op de 
200 meter en volbracht deze 
afstand in 26.4 sekonde.
Henk Schep deed er 25.1 sekonde 
over.
Zij kwamen op de derde en de zes



terecht.
Dit is geen onaardig resultaat 
van de oudere garde.
Bovenstaande atleten liepen 
ook de 400 meter, waarin 
Ad Verhoef, Henk Schep 
overtroefde.
Ad Verhoef draaide 58,5 
sekonde.
Dit was -goed voor de vijfde 
plaats.
Henk Schep liep 59.7 sekonde, 
en nam met de zevende plaats 
genoegen.
De 5000 meter werd, -hoe kan 
het anders, een overwinning 
voor Kees van der Heul 
in 1 5 .3 2 . 5  minuten.
De tweede loper'lag 2.14 
minuten achter, en de laatste 
7.10 minuten.
Hans Boon liep zich naar de 
zevende plaats in 18.11.1 
minuten.-
C. Potuyt uitkomend voor 
avantri 2, werd elfde in 
18.50 minuten.
Tot slot was er de 4x400 meter 
waarin avantri zevende werd.
De tijd was 4.03.0 minuten, 
met Ad Verhoef, Ben Gubbels, 
Henk Schep en Kees van der 
Heul als lopers.
De eindstand werd in punten 
omgerekend; ■
1 sr 14.840 punten
2 aav36 14.327 punten
3 avantri 13.398 punten
4 av47 11 „ 3 2 2.punten
5 avw 10.800 punten
6 nurmi 10.728 punten
7 aav36 2 5.131 punten
8 sr 2 4.186 .punten
9 avantri -2 2.429 punten.

Autobedrijf
Groeneveld

Krataaeortstraat 2/4
Schoonhoven 

01823-29 4*

BEKENDE RIJSCHOOL (VAMOR) 
VERKOOP - INRUIL - 
FINANCIERING VAN ALLE 
MERKEN AUTO’S

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

LopikerstraLopikerstraat 41 - Tel. 2430

voor
drukwerk 
•n  advertenties 
naar
van leeuwenhoekstraatW 
schoonhoven 
telefoon 3794

reklameburo
den hartog 

TAXI BESTELLEN HAAK BELLEN

2488rouw* e n

t r m u w r t y d e n

* i e k e n v e r v » e r  halvemaan 10
schoonhoven



Avantrx clubkampioenschap 
werd een 
oergezellige dag

met adidas-artikelen 
van sloof komt d 
tot betere prestaties

blijf 
jong 
blijf

1*1 f  fietS\V\LV-' K

RIJWIEL EN
BROMFIETSHANDEL

N. A. D E N  H A A K
Halvemaan 10 
Schoonhoven 
Tol. 01823 - 2488

Op zaterdag 6 oktober werd 
er, zoals ieder jaar het 
traditionele clubkampioenschap 
gehouden. -
Eindelijk een dag zonder wind 
en regen.
Moeder natuur,was ons goed* 
van diénst, want zij liet 
=de koperen ploert- volop 
schijnen. -
En onder deze ideale 
omstandigheden werd dan om 
tien uur in-de morgen 
begonnen -inet de junioren, 
pupillen en trimmers.
Meisjes © !
Hier kwam maar een deelneemster 
in aktie'namelijk Marry Faay, 
die de 100 meter afkoerste 
in 1 4 . 5  sekonde.
Het verspringen leverde haar' 
een sprong van 4.18 meter op.
Bij het kogelstoten brak zij 
haar persoonlijk rekord, de 
afstand was- 8.46 meter.
Meisjes" C' ;
Ingrid kuylenburg behaalde 
vier persoonlijke rekofds 
deze dag.
Haar 60 meter ging in 13.3 
sekonde, en met verspringen 
kwamJzy' tot 3.47 meter.
Verder sprong zij 1.20 meter ‘ 
hoog en stootte de kogel ■ 
naar een afstand van
6.03 meter.
De 600 metêr liep zij in
2 .2 5 . 9  minuten.
Nelly Ooms sprong 3.46 meter 
ver en stootte de kogel
5.85 meter verder weg.



Meisjes D
Pia Oostrom kraakte in de 
gauwigheid, ook vier rekords. 
Zij liep de 60 meter in
10.6 sekonde =
Zij kwam 'bij het verspringen 
tot 2.95 meter en sprong
1.05 meter hoog.
Bij het kogelstoten kwam zij 
in de vieren terrecht, 
namelijk 4.44 meter.
Haar 600 meter ging in
2 .2 9 . 6 minuten.
Trudy ? (haar naam schiet 
me niet te binnen) liep de 
60 meter in 11.1 sekonde, 
zij sprong '2.51 meter ver 
en 80 centimeter hoog.
Met de kogel kwam zij tot 
'3.90 meter. •••"
Jongens I) ' ■
Hiervoor kwamen in aktie 
Cor Hofstede .en Renê Burgman. 
Cor: was goed i*n de running, 
hij brak 2 'rekords, waarvan
1 clubrekordop de 1000 meter. 
Zijn 80 meter liep hij in 
13*4 sekonde.
Hij sprong 3.48 meter ver 
en 1 meter hoog.
Verder stootte hij de kogel 
6 . 3 2  meter ver,, en draaide 
3.44.2- minuten over de 
1000 meter. ;f .
René liep de 80 meter in
12.4 sekonde' en spreng 
3.76 meter ver.
Bij het hoogspringen kwam hij 
over de lat op de hoogte 
van 1 meter.
Zijn stoot met de' kogel was 
4.68 mèter.
Jongens pupil
Bij deze kleinere atleten werd 
er fel gestreden.
Dit is een goede instelling, 
want zij inmeten over een jaar

of 10 in het eerste team 
zien te komen.
Marcel Posthuma, die met drie 
persoonlijke’ rekords en een 
clubrèkord op de 1000 meter 
de uitblinker van deze 
morgen was.
Hij snelde als een haas op de 
60 meter over de meet 
met een zeer goede tijd van
9.1 sekonde.
3.49. meter sprong hij ver, 
en bekeek de wereld op een 
hoogte van 80 centimeter bij 
het hoogspringen.
De kogel ging 5.29 meter van 
zich af en kraakte op de 
1000 meter het clubrèkord, 
zijn tijd was 3.48.6 minuten.
Rob van lepenburg kwam op 
de tweede plaats.
Hij brak drie persoonlijke 
rekords„
Met een tijd van 10.1 sekonde 
op de 60 meter, 3.18 meter 
ver en 90 centimeter hoog.
Een stoot van 5.70 meter met 
de kogel en een tijd van
4 .2 4 . 7  op de 1000 meter.
C. van Stein draaide 10.1 sekonde 
over de 60 meter en sprong 
2.95 meter ver.
Met het hoogspringen deed hij' 
het ook niet gek, namelijk 
90 centimeter hoog.
De kogel stootte hij 4.71 meter^’ 
van zich af en wandelde voorts 
de 1000 meter in 4 -3 1 . 2  minuten. 
Dik de Boer, de vierde plaats 
was voor hem, liep de 60 meter 
in 11.1 sekonde, sprong 2.75 
meter ver en bekeek de aarde 
op de hoogte van 80 
centimeter.
Bij het kogelstoten brak hij 
een persoonlijk rekord, zijn 
stoot was 4 . 6 6 meter ver.
Het kilometeren ging in
4.34.6 minuten.



J. van Stein (waarschijnlijk een 
broertje van C. van Stein), 
liep over de 60 meter 
12 sekonde precies.
Bij het verspringen kwam hij 
2 . 4 1  meter verder in de bak 
terrecht. •
Hij stootte de kogel 4.11 meter 
ver en liep de 1000 meter in
4.39.8 minuten.
Trimmers
Het verslag van de trimmers ■ 
staat in de rubriek trim, 
iets verder in dit blad.
Om 1. uur in de. middag werd 
Begonnen met de heren, 
veteranen en oudere junioren. 
Zelfs penningmeester Vim Rond 
was bij- het kogelstoten 
in de ring.
In totaal telde ik 12 man 
inclusief de =centenboy=,
Om ze even te noemen:
Frans van der Ham,
Gert Stigter,
Teus Stigter, ■
Ad Verhoef,
Ben Gubbels,
Hans Sterrrenburg,
Pieter van den Dool,
Gerrit de Jong,
Nico de Jong,
Dik van'den Dool,
Wim Rond,
Henk Sche.p.
Er werd begonnen met het 
hoogspringen. . .
Het enigste persoonlijk rekord 
op dit nummer kwam van Teus 
Stigter, die over de 1.65 
meter sprong.
Dit is een evenaring van het 
herenclubrekord.
Hij moest de tweede plaats 
delen met zijn broer Gert.

Frans van der Ham won dit 
nummer met 1.82 meter.
Vierde werd redacteur Henk 
Schep met 1.60 meter.
Vijfde werd Pieter van den 
Dool met 1.55 meter.
De zesde plaats werd gedeeld 
door good old Ben Gubbels 
en de jongste deelnemer,
Dik van den Dool, die in een 
fantastische stijl (fosbury) 
over de lat zeilde.
Volgens mij is zijn ruggegraat 
van elastiek.
De achtste plaats was voor 
Hans Sterrenburg met een 
hoogte vaita. 1.45 meter.
De negende en tiende plaats 
werd verdeeld door Gerrit de 
Jong en Ad Verhoef.
Zij haalden de hoogte van
1.30 meter.
Elfde werd Nico de Jong, 
die smorgens bij de trimmers 
al in de running was geweest. 
Nico behaalde een hoogte van
1.20 meter en dat is gezien 
zijn leeftijd (dik in de dertig) 
een goede prestatie.
Bij het verspringen won Ben 
Gubbels met 5.53 meter, 
op de hielen gevolgd door Gert 
Stigter die 5.52 meter 
behaalde.
Goed voor de derde plaats was 
Hans Sterrenburg, die een' 
nieuw persoonlijk rekord 
vestigde.
Zijn afstand was 5.48 meter. 
Teus Stigter reikte tot de 
vierde plaats met 5.28 meter. 
Veteraan Ad Verhoef legde 
met 5.04 meter beslag op de 
vijfde plaats.
Pieker van den Dool werd zesde 
met 4.83 meter.
Secretaris Gerrit de Jong was 
goed voor de zevende plaats.



Zijn afstand was 4.73 meter. 
Nico de Jong bleef in de 
buurt van Gerrit en sprong
4.60 meter.
De twee zes meter klanten van 
onze vereniging, Frans van der 
Ham en Henk Schep, waagden 
zich aan het hinkstapspringen 
Henk won met 12,24 meter en 
Frans nam genoegen met
12.03 meter.
Bij het kogelstoten won Frans 
van der Ham met 11.84 meter.
Hij werd gevolgd door 'Teus 
Stigter met 9.32 meter.
Derde werd Hans Sterrenburg, 
die een worp van 8.90 meter 
produceerde.
Vijfde werd dik van den Dool 
met 8.48 meter.
De zesde-plaats was voor 
Henk Schep met 8.11 meter.
Ben Gubbels stootte 8.03 
meter, en daarmee de zevende 
plaats op zich nam.
Pieter van den Dool stootte 
de kogel naar 7.75 meter 
en werd achtste.
Nummer negen werd Wim Rond 
die nog 7.60 meter uit zijn 
stramme botten peuterde.
Tiende werd Ad Verhoef 
met een stoot van
7.54 meter.
Elfde was Gerrit de Jong die 
een afstand van 7.08 meter 
bereikte.
Twaalfde werd Nico de Jong 
die een afstand van 7.05 
meter overbrugde.
In de eerste serie op de 
100 meter kwamen Frans van 
der Ham, Gert Stigter en 
Henk Schep in aktie.
Frans werd eerste in 11.5 
sekonde.
Henk Schep werd tweede in

11.7 sekonde.
Gert Stigter werd derde met
12.3 sekonde.
De tweede serie was de mooiste 
om te zien, het was een 
olympische finisch, zo dicht 
zaten zij bij elkaar.
Ben Gubbels won in 12.5 sekonde 
ondanks een zeer slechte start. 
Ad Verhoef en Hans Sterrenburg 
liepen 12.6 sekonde, en Teus 
Stigter kwam in 12.7 sekonde 
over de meet.
In de derde serie kwamen 
Gerrit de Jong en Nico de Jong, 
plus de gebroeders Pieter en 
Dik van den Dool aan de start, 
pieter won in 1 3 . 3  sekonde. 
Gerrit de Jong werd tweede in 
1 4 sekonde precies.
Nico de Jong was derde in 
1 4 - 5 sekonde.
Dik van den Dool werd vierde 
in 1 5 . 1  sekonde.
Bij het spee 
de volgende 
geboekt. 
39.54 meter 
der Ham. 
38.80 meter 
35.04 meter
35.00 meter 
Sterrenburg 
31.92 meter 
28.94 meter 
Dool.
28.70 meter 
25.60 meter 
den Dool. 
25.30 meter
25.00 meter

rwerpen werden 
resultaten
voor Frans van
voor Gert Stigter. 
voor Teus Stigter. 
voor Hans
voor Ben Gubbels. 
voor Dik van den
voor Henk Schep 
voor pieter van
voor Gerrit de Jong 
voor Nico de Jong.

De 1500 meter werd massaal 
gelopen en bleek voor enkele 
lieden een ware marathon. 
Frans won in 4.37.0 minuten. 
Tweede was'Gerrit de Jong 
in 4 .4 3 . 2  minuten.



Derde was Ad Verhoef in
4.54.3 minuten.
Vierde was Ben Gubbels in
5.11.6 minuten.
Vijfde werd Gert Stigter in
5 .2 9 . 8  minuten.
Zesde werd Hans Sterrenburg 
in 5.37 minuten.
Pieter van den Dool werd 
zevende met een persoonlijk 
rekord in 5.37.5 minuten. 
Achtste werd Henk Schep 
met 5.46 minuten.
Negende werd Nico de Jong in 
5 . 5 1  minuten.
Tiende was Teus Stigter in
6.05 minuten.
De totaal-uitslag was:
1 Frans van der Ham 
3570 punten

2 Gert Stigter 
2650 punten

3 Henk Schep 
2541 punten

4 Ben Gubbelsc 
2408 punten

5 Teus Stigter 
2362 punten

6 Hans Sterrenburg 
2 3 1 1 punten

7 Ad Verhoef 2083 '
2083 punten

8 Pieter van den Dool 
1873 punten

9 Gerrit de Jong 
1700 punten

10 Nico de Jong 
1 1 4 2  punten

11 Dik van den Dool 
1124 punten

12 Wim Rond 
272 punten

Deze bijzonder gezellige dag 
is zeker voor herhaling 
vatbaar.
Laat in de avond was er 
een gezellige avond.

Tien Engelse mijlen 
in
Hollands Alblasserdam

Op zaterdag 13 oktober was er 
in Alblasserdam, de tien 
mijlloops georganiseerd 
door de plaatselijke vereniging, 
deze vereniging genaamd AAA 
zorgde voor een goed parkoers 
In de uitslag, die wij enkele 
dagen geleden ontvingen, 
vonden wij achterin de naam 
van avantri-atleet nico de 
Jong.
We warea enigzins verrast.
Nico, behorend tot de oudere 
garde,heelt een jong en 
sportief hart (zo mogen we het 
toch wel stelllen)
Hij geeft een voorbeeld aan de 
jongeren, met een instelling 
die getuigt, dat meedoen 
belangrijker is dan winnen.

Geef uw resultaten 
van
wedstrijden
waarvan ik geen uitslag 
bezit
en dan ook niet kan
vermelden
even door.

Het adres is
Regiment van Heutszstraat 4 
Schoonhoven.



W E D S T R U I’ 
P R O G R A M M A

Zaterdag 3 november 
Goes av56 
pzo loop
Zondag 4 november 
Dordrecht Hercules 
Veldloop
Vught ph 
Lunettencross
Hilversum gac 
Maple Leaf
Zaterdag 10 november
Rotterdam avr
3e Ahoy Zyuderparkloop
Zondag 11 november 
Oisterwjk taxandria 
Vennecross

Attentie attentie
Wij kunnen u nu al iets 
over de wedstrijd 
van volgend jaar zeggen. 
Bedoeld wordt de wedstrijd 
in Engeland.
Het ligt in de bedoeling 
om de eerste week van 
augustus te gaan.
We hopen dat veel avantri 
atleten meegaan.
Gaat u ook mee ????????
Regel dan nu uw vakantie !!!!!

trim

i & j A 'v 4i! i

Volleybal
8

Eind september, het was op een 
dinsdagavond, speelde een 
herenteam van de trimmers 
tegen de trimploeg Van de 
volleybal-club POS 
Het was een leuke wedstrijd 
waarbij ons team een speler te 
leen kreeg van de tegenpartij. 
Doordat dé tegenpartij bijna 
alle ballen in drieën speelde 
om de bal smasch rijp te krijgen, 
kreeg ons team de nodige rust 
en kwam het samenspel steeds* 
beter op gang.
Zodat zelfs de wedstrijd in de 
derde set in ons voordeel 
werd beslist.
Voor onze trimgroepen is 
ingeschreven voor de competitie 
van:-rekreatief-volleybal= 
van de ned. volleybal bond, 
district zuid-holland.
In totaal zijn ingeschreven
4 teams uit Schoonhoven,
1 team uit Zoetermeer en



1 team uit Oudewater.
Er wérden 5 uit en thuis 
wedstrijden gespeeld.
De competitie is alleen 
opengesteld voor leden die de 
30 jaren hebben bereikt.
Wie van de woensdag- en 
donderdagavondgroep in aan
merking meent te kommi om mee 
te spelen, kan zich opgeven 
bij Dick Westdorp, Wal 2 , en 
bij Ad Verhoef, St. Eloystraat 
15, of op de training.

Zaterdagmorgen training 
op de sintelbaan 
om 8 uur

Welke invloed heeft deze 
training op onze conditie 
en gezondheid?
Op 6 oktober werden de 
clubkampioenschappen voor 
atleten en trimmers gehouden. 
Het was overigens jammer dat 
er maar twee trimmers waren. 
Hierbij werden enkele goedé 
prestaties geleverd.
In 1968 werd door mij de 100 
meter gelopen irï 14.4 sekonde 
en de 1500 meter in 7 . 3 2  
minuten.
Dit was zonder buit ent.r aining 
maar dit. jaar met buiten 
training on in de leeftijd van 
46 jaar ging. het beter.
De’ TÖÖ 'meter liep ik nu in
1 4 . 1  sekonde en de 1500 meter 
in 6.37•8 minuten.
Dit alles, met 8 maal' buiten
training en het trouw 
bezoeken van de trimavonden. 
De prestatie op de 1500 meter 
werd nog verbeterd door 
Jan Schilt die zelfs een tijd 
van 6.25.1 sekonde'haalde
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De Favoriet
J O N G -----

Schoonhoven

Petit Restaurant

„DE ENGEL’
Automatische Kegelbanen - Biljart - Bar 

Koestraat 4 - Telefoon (0 182S) 25 50 

SCHOONHOVEN

voor uw komptate woninginrichting

firma
schut wonlngstoffen 

heven 9

telefoon 2516 
schoonhoven

dit met buitentraihing. 
:ze zaterdagmorgen training 
_Ilen wy graag voortzetten, 
:lar±g liet weer het toelaat.
nodigen alle trimmers uit 

:ze trainingen eens mee 
; makens en misschien 
'ijgt .ii de smaak wel te 
■kken, en voortaan iedere 
iterdaggnorgen aan te treden 
;r meerdereglorie van uw
Lgen gezondheid,

Dick Wesdorp.

[ondags

Heeft u zondagsmiddags eens zin 
in een loopje en een gezellig 
babbeltj e?
De kantine op de stormbaan is 
ieder zondagmiddag van 3 tot 
£ uur- open.
TJ kunt er tafeltennissen, 
biljarten? sjoelen of een 
kaartje leggen.
De kantine is alleen tot . 
toegang voor leden en hun. 
genodigden.

Hoe bevalt het trimmen?

Schiijf eens een stukje 
. Schrijven is ook een vorm 
van trimmen.

Ontspanningsavonden

Deze wintermaanden organiseren 
wij enkele- kontaktavonden 
Ook. u bent van harte welkom. 
Komt u ook.????????



E N G E L A N D
V A A R D  E R S

’t Was op een gure én winde
rige dag, laat in de 'avond, 
dat de drie helden uit dit 
verhaalvanuit een klein 
plaatsje dat bekend is zijn 
zilverwerken vertrekken.
Het waren drie zonderlinge 
figuren.
De eerstewas een grote kerel 
met een grote wilde baard.
De tweede v/as iets kleiner dan 
de grote en de derde was nog 
iets kleiner dan de tweede 
al was.
De tweede werd met Kees aan
gesproken en de eerste met 
Gerrit.
De derde had de prachtige naam 
Otto van zijn ouders meegekregen. 
Dat v/as niet het enigste wat ze 
meegekregen hadden, want hun 
stalen ros was zwaar beladen.
Zij vertrokken naar de plaats, 
vanwaar zij met een boot over 
het water gezet zouden worden, 
wat tussen hen en de plaats 
van bestemming inlag.
Het water was echter ruw en de 
vissen werden overmatig gevoerd. 
Echter niet door onze drie 
vrienden, die bleken over 
echte zeemansbenen te beschikken. 
Er waren overigens geen 
problemen tijdens de overtocht. 
Hoewel de Engelse douanepief 
wantrouwend naar de eerste en 
de tweede keek, maai het 
betrouwbare gezicht van de derde 
overtuigde de man er van, dat 
deze drie vreemde snuiters 
niks kwaads in de zin hadden. 
Eenmaal in Engeland werd alles 
links, want het zijn rare 
jongens die Engelsen.

Zij reden via Cambridge en 
'xford(bekend om de mensen die 
iaar in de boot zitten) naar 
hun doel Clouchester.
;louchester is een plaats van 
-:lm. 60 duizend Engelse mensjes, 
:rlak bij de grens van Wales. 
Clouchester ligt in een 
prachtige omgeving van beboste 
heuvels en dus ook van dalen.
De kleinste had enkele adressen 
van vrienden uit Clouchester 
meegenomen, en dankzij 
tientallen behulpzame Engelsen, 
die in hun smeuig dialect de 
drie gekke Hollanders in hun 
rijdende schuur (bijnaam van een 
lelijke eend in Engeland) de 
weg wezen, werd spoedig de 
nederige stulp van een van 
hen bereikt.
Waar zij overigens ook tijdens 
de rest van hun bezoek aan 
Clouchester z«uden Verblijven. 
Deeerste avond werd hun de 
arena van de .plaatselijke 
atletiekclub getoond, en ze. 
werden er stil van.
’t Was een grasveld ter grootte 
van een hele Nederlandse 
polder en ook nog met een echte 
sloot.
Deze was echter drooggelegd en 
werd nu gebruikt als 
verspringbak.
Op het veld was het gras in de 
vorm van een baan gemaaid, en 
moest de fantasie de rest doen. 
Een zeer geschikte Engelsman 
luisterend naar de naam 
Ereeman gaf hen echter de 
verzekering dat de wedstrijd 
van volgend jaar niet hier, 
maar op een tartanbaan in 
Bristol gehouden zal worden. 
Gerrit de grootste van de drie 
was inmiddels naar Bristol 
gegaan om daar die dwazen die 
honderd mijl op een dag lopen,



te gaan. aanmoedigen.
Erger vermoeid dan de lopers 
zelf kwam hij terug.
Ondertussen waren de andere 
twee wegwijs gemaakt in de 
Engelse pub’s, wat de twee 
kaaskoppen beter beviel dan 
het Britse eten.
Want wat zijn het een rare eters 
die Engelsen.
Ook gingen die twee nog naar 
een competitiewedstrijd in 
Birmingham.
Waarbij Kees als gast-draver 
was opgegeven, dit beviel de 
weergoden waarschijnlijk niet en 
lieten tijdens zijn race dan ook 
het water met bakken uit de 
hemel vallen.
Zij konden echter niet verhin
deren dat de snelle man uit 
Holland een nieuw persoonlijk, 
club en G-oudsrec^rd - liep.
En niet zoals de Engelse 
speaker omriep, een nieuw 
Nederlands record.
Zondags vertrokken de drie. 
avonturiers vanuit Clcuchester 
naar Londen.
Laar stortten ze zich in het 
Londense uitgaansleven en een 
zeer dure chinees.
Toch zwoeren zij een heilige 
eed het volgende jaar hier 
weer terug te komen.
Eenmaal in Harwich gearriveerd 
bleek dat de boot al was 
vertrokken, en er werd in 
recordtijd een hotel op gezocht, 
waar zij gedrieen in een groot 
twee-persoonsbed doken om er 
de andere;morgen:met z’n 
tweeën-in wakker teworden.
Le grootste was waarschijnlijk 
beter gewend dan met twee 
kerels in 1 bed te slapen.
Leze dag vertrok de hele 
rateplan met de boot van rond

zet middaguur.
Eun reis werd opgesiert door 
een juffrouw die vast en zeker 
isky had willen smokkelen 

mear geen andere opbergplaats 
ist dan haar eigen maag.

Zij voerde een prachtig 
schijngevecht op met een 
medepassagier, die later zijn 
markante kop versierd zag met 
een hele rode kruis uitrusting 
Le rijdende schuur ook wel 
lelijke eend genoemd haalde niet 
helemaal ongeschonden de 
mleine nederzetting langs 
ie lek, maar toch wel zo, dat 
3e drie Engelandvaarders 
monden spreken van een 
geslaagde reis en goede 
vooruitzichten op volgend jaar.

Le groeten van de gehele

CLO.TJC H E S T E R

A T H L E T I C

C L U B

Le schrijver van dit artikel 
is

0 T T 0

O O M S



A L L E  L E D E N

In november wordt op een nog 
nader te bepalen zaterdag
middag koers gezet, naar het 
Panbop in Zeist.
Voor een fijne gezellige 
bostraining.
Iedereen kan meedoen ook de 
leden van de trimgroepen.
Bovendien wordt ook nog op een 
een zaterdagmiddag de duinen 
en het strand opgezocht, voor 
een fikse stranaloop, ofwel 
gekombineerd lopen en 
wandelen, naar ieders eigen 
keuze.
De juiste datums en tijdstippen 
worden op de trainings- 
avonden in de komende weken 
bekendgemaakt.
Er wordt per auto gereisd, 
dus bij deze reeds het verzoek 
aan auto-bezitters om te rijden 
en aan enkele liefhebbers en 
liefhebsters mee te nemen in 
uw auto.
Er wjrdt verondersteld door 
ons, dat minimaal de 
benzinekosten door de 
passagiers aan de chauffeur 
betaald wordt.
Clubkleding voor de 
wedstrijdatleten
Door het bestuur is besloten 
het witte shirt en blauwe 
broek te handhaven, met die 
verstande, dat over het witte 
shirt aan de linkerzijde een 
vertikale blauwe streep komt. 
Aan weerszijden van het blauwe 
broekje, komen twee witte

V IV Ö V IV O
VOOR UW

LEVENSMIDDELEN
NAAR

Chris v. d. Horst
HAVEN 21

TELEFOON 2280

VIVO V IV O

ZOEKT U EEN

SCHRIJFBUREAUTJE OF BUREAU?

vüiïi dan eens bij ons 
ïangs; wij hebben er niet 
'één’, maar wei tien 
verschillende staan!
Zo’n sortering vindt u 
alleen in:

STADHUISSTRAAT 17 
TELEFOON 2537

boekhandel R i k k O S r t

VOOR AL UW BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
OOK
HOUTEN
SPEELGOED

Lopikerstraat 45
EN
PLASTIC

Schoonhoven BOUWMODELLEN
Telefoon 01823 - 2773

vlees staalt spieren!

Koestraat 75 - Schoonhoven - Tel. 2675
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Lopikerstraat 57 
Tei. 01823-2992

U doet Uiv be-it b-cj de beoe fieninci 

van Uu> ipofit???

ONZE mem en doen 
dat bij hun we-rfe/
neemt U eem een 
ptLoefi!?

aannemeubed/vi /<( 
de GRUYTER ê van ENGELEN 

doe ket zel^-ulinket 

KEUKENCENTRUM SCHOONHOVEN 

Havenstraat 40-Tele^oon 01823-3018

sirepen»
Ter. ontwerp-model zal in de kantine 
r-=ntine opgehangen worden, 
ccdra dit in ons bezit is.
'V hopen dat per 1 januari 
*974, zijn of haar 
edstrijdkleding aangepast is 
aan het op de vorige pagina 
vermelde gegeven.
I-etreff'ende de eventuele 
aanschaf van een trainingspak 
verzoeken wij u vriendelijk 
ars de volgende, kleuren aan te 
„ouden,
Lichtblauw jack en 
ionkerblauwe broek.

.-.vantri
:lubemblemen

Door toedoen van trainer 
Ad Verhoef kunnen binnenkort 
ie clubemblemen verwacht 
■•/orden.
Wat ze gaan-kosten weet ik 
op dit moment nog niet,
Het zal niet te duur zijn, 
en we hopen dat iedere 
avantriaan of avantriane 
zo’n ding op zijn lijf wil 
prikken.

G E I N T J E

Twee vrienden, Piet en Jan, 
zitten in het weekend lichtelijk 
aangeschoten naar Sport in beeld 
te kijken. Als een bliksemflits 
suist een po.lsstokhoogspxinger 
over de 5 meter hoge lat. 
Dezelfde sprong wordt nog een 
keer vertraagd weergegeven.
De springer zweeft nu langzaam 
over de lat. Zie je, zegt Piet, 
hij kan nu al niet meer! !



Weinig deelname op 
avantri-kaartavond
Op'maandag 8 oktober was er 
een kaartavond.
Het was jammer dat er weinig 
anim^ voor was.
Maar ondanks de slechte opkomst 
werd er toch fanatiek 
gekaart.
Er waren enkele leuke prijsjes 
te verdienen.
De uitslag was als volgt, 
klaverjassen?
1 Henk Schep
2 Ben Gubbels
3 Otto Ooms
4 Mevr. Sterrenburg 
J okeren;
1 Bert van den Dool
2 Hans Sterrenburg
3 Mevr. Gubbels
4 C van den Dool
5 Gerrit de Jong
We hopen dat de volgende 
kaartavond, die op 
29 oktober wordt gehouden, 
er meer kaarters aanwezig zijn. 
Want deZe kaartavond is voor 
alle trimmers en .alle atleten, 
en hun genodigden.
De plaats van handeling ie 
in de kantine op de stormbaan. 
Welk spel er gekaart wordt kan 
geheel onderling geregeld 
worden.
Voor de aankoop van wat prijsjes 
rekenen we wel op 
een kleine bijdrage van alle 
deelnemers en deelneemsters.
De aanvang is 20.00 uur 
Komt u ook ?

Ook cp'maandagavond 12 
november is er kaarten 
voor ieder lid.
Stel ons niet teleur 
en kom gezellig kaarten.

_'i-itemiiË-tournooi
Zaterdag 17 nrvember is er een 
- elténnis-tournooi in de 
kantine op de stormbaan, 
reginne-ling of gevorderde 
Tafeltennisser(ster) iedereen 
ie van harte welkom.

ar om dë zaak wat vlot te 
laten verlopen, verzoeken wij 
. -vriéndelijk om onderstaand 
criefje in te vullen en vcor 
'1 november'in té leveren in de 
kantine -óf ‘bij uw trainer.
Het ligt in de bedoeling om 
s.Tii-ddags om 1 uur te beginnen. 
Mochten we door veel deelname, 
een ander aanvangsuur -moeten 
zoekens dan- krijgt u persoonlijk 
bericht. 0
Zr kan 'op 3 wedstrijdtafels 
gelijktijdig gespeeld worden.
Zaterdagavond 24 november 
is er een dia-avond in de ;
.:antine op de - stormbaan.
Iedereen is welkom, 
hartvang half acht.
Diverse personen dié diverse 
dingen beleven komen op het doek. 
Ha afloop kan er gedanst worden. 
De operateurs- zijn G. de Jong 
en H. Sterrenburg.

Tafeltennis-tournooi-formulier
];k_doe>Eiee aan.het, , , -,
tafeitennis-tournooi 
op zaterdag 1 7 ,november.
naam , . » ..................
adres . . . . - . . . . . . .i.

Deze bon voor 12 november 
inleveren.



Tafelt enni s - c oiup e t i t i e
In de loop van.november hopen 
we te starten Iinet een 
Tafelt’ enni s -cc nip ut itie.
Ie dere en kan .mee.doen.
Iedereen komt tegen elkaar uit.
IJ kunt in beginsel uw wedstrijden 
spelen in de kantine op 
maandag-en donderdagavond,ofwel 
z ondagmiddag.
. U krijgt, van de. wedstrijdleider 
een aantal.namen:door, waar
tegen . u. uw wedstrijden, in een 
bepaald tijdvak moet spelen.
'Dit kunt, u onderling, zoveel 
mogelijk, zélf het voor u 
gunstigste mom ent. uitzoeken r. 
waarep' u ‘wilt en kunt spelen.
De uitslagen geeft u door aan 
de wedstrijdleider.
Voor liet daaropvolgende tijdvak 
krijgt, u van hem weer nieuwe., 
namen..
Geeft u zich zo spoedig 
mogelijk op, wanneer, u mee 
wilt doen aan déze. competitie. 
Half november hopen we te 
startenv
Ai s. u me e. Wi 11. doen, vul dan. -■ 
deze... bpii.'in', ’ en léver, hem. in..

■naam,. 
adres
neemt deel aan.;de: 
tafeltennis-competitie.
Inleveren in de kantine 
of . bij uw, trainer. . 
of bijde bestuursleden,



t" baanseizoen is v/eer 
t : :rb,;, de laatste wedstrijden 
ri'ien voornamelijk in 

Schoonhoven gehouden.
zo als voorgaande jaren, 

is er door de atleten en 
-.'letes gestreden om de 
:iploma’s.
Ie weten het blauwe, bronzen, 
zilveren en gouden diploma.
In op liet eind van dit seizoen 
turmen we de volgende 
Efinsen feliciteren.
3lauwe diploma
„'elsjes D
lis 1200 punten.
7ia Oosterom 1418 punten 
Z e t t y  v.d. Kleyn 1303 punten
M e i s j e s  G '
l i s  1000 punten
Janda v.d, Grijn 1587 punten
Ingrid Kuylenburg 1586 punten
Jeisjes B
lis 1200 punten
Jferry Paay 2 2 3 9 punten
-Jongens- pupil 
lis 2375 punten 
Marcel postuma 3125 punten 
r.ob Iepenburg 2680 punten
Jongens B
lis 1750 punten
Gert Stigter 2841 punten
Jongens A
Bis 1000 punten
Frans v.d. Ham 3480 punten
¥. Langeland 2402 punten
Heren
Eis 1000 punten
H. d. leeuw d. Bouter 2794 punten 
Henk Schep.2351 punten

}ietóen 

ió geen 

atletiek 

}ietóen 
Ió wel 
trimmen

fa. v.d. wijngaard
ko e s tra a t 95 -99  

telefoon 29 30

| deze advertentie ziet
•N  U HEEFT MOEITE 

•O M * TEKST TE LEZEN
O A N »  HET TOCH t j o  .......

I £ 2 1  ütW EENI 60€de 'HULPKRIJ6BN.
l̂ fTONSÜADVISEBÉN le u  oe AANSCttftr van

de JUISTE b r i l . . . .

HOON Schoonhoven
Haven 75 
Schoonhovi 
Telef. 01823-2328
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wie dag
Iedereen maandag
dames-atleten 
heren-atleten 
meisjes 
j ongens

woensdag
woensdag
woensdag
woensdag

groep 1 dames 
groep 2 dames 
groep 3 heren ■ 
groep 4 dames 
groep 5 heren

woensdag
woensdag
woensdag
donderdag
donderdag

trimmers zaterdag

tijd waar
19.00 stormbaan
19.30-20.45 
20.45-22.00
18.30-19.30 
18.00-19.00

lts
lts
lts
sporthal noord

19.00-20.00
20.00-21.00 
21.00-22.30 
1 9 .00-2 0 . 0 0  
20.00-21.00

sporthal
sporthal
sporthal
lts
lts

noord
noord
noord

08.00 stormbaan

u wpo O P 13cf
BH- £CQc+ O O£ pr
f3* O  
CD »Ö . ert"c+ H-ctJ: 13 Qj HO c+ *0 4 
CD CD 13 H- 13
£5 CD 
H- 13 
CDc+ -0

De 
trainingstijden. en 

dagen.




