


Iedere keer dat wij bij het 
scheiden van een jaar daarop 
terugkijken, komen wij tot de 
slotsom dat wij toch wel een heel 
bijzondere tijd meemaken.
Nu, februari zijn wij geneigd 
daarbij de overtreffende trap te 
bezigen.
Zo plotseling en uit zo een toch 
onverwachte hoek komen de 
bedreigingen op ons af, dat wij 
ons pijnlijk bewust worden in welke 
grote mate wij afhankelijk zijn 
geworden van internationale 
gebeurtenissen.
Wat daarbij opvalt is dat de mens 
zo een enorm groet vermogen heeft 
om te incasseren.
Wij hebben er allemaal verbaasd 
over gestaan dat een heel groot 
deel van-ons volk de autoloze 
zondag aanvaarde als iets positiefs. 
Als u 5 maanden geleden onder uw 
vrienden zoudt hebben verkondigd 
dat de nederlander zijn heilige 
koe, zijn speciaal voor de zondag 
opgepoetste blikken doos op wielen, 
zondags op stal moest laten staan 
en dat hij zich ondanks dat, die 
zondag heerlijk zou ontspannen, 
zoudt u nauwelijks zijn geloofd.



. erd met le autoloze zondag
lever, en wij hebben hen ler-:-n 
wü-ar deren.
71:; hebben wandelingen gemaa::~ en 
de natuur leren zien; zelfs op re 
autoweg die wij dagelijks naar ons 
v.;.rk op en neer rijden.
Wij hebben de huiselijkheid en de 
rust herontdekt, wij hebben oude 
spelletjes uit de kast opgedoken 
en een boek dat al jaren niet aan 
de beurt kwam, ter hand genomen, 
Onze rijstijl is met de 100 km 
begrenzing kalmer geworden, wij 
Kijn riet meer zo gehaast, atleten 
uitgezonderd, en wij zien ineens 
weer da betrekkelijkheid in van al 
ons doen en laten,
De ouderen onder ons denken terug 
aar de oorlog en beleven weer de 
herinnering dat er -- naast de 
bj itere ellende, die zij moesten 
verwerken — een diepe innerlijke 
tjvredenheid kon groeien over de 
grote saamhorigheid die ontstond 
en vooral oók over de 
£ u?i jdvaardigheid die in ons 
opbioèidee
De veerkracht die in ons was
verbaasde ons zelfs

noesten afstand doen van mensen
en van goederen die ons dierbaar
,/aren en wi] leerden dat niet 
al. ;en met blijmoedigheid te 
aanvaarden, maar zelfs wisten 
er een grotere strijdlust uit

wij
te

FW'. liten ons niet kisten, maar wij 
zetten ons. schrap.
Dat zelfde gevoel komt nu weer over 
onsr wij laten .ons niet kisten, 
ze zullen ons niet klein krijgen. 
Deze. instelling, dit incasserings
vermogen, zullen wij hard nodig 
hebben.Do moeilijkheden.die de westerse 
wereld-in de komende jaren moet 
overwinnen, zullen niet gering zijn.

De situatie op dit ogencli.-: 
is voor velen onder ons niet z: 
rooskleurig,, vooral - op 
financieel gebied.
Voor velen is.het de koopkracht 
van hun 'salaris, wat bijzonder 
zwaar op de maag ligt.
Aan al die dingen waaraan wij zo 
waren gewend (misschien beter: ■ 
mee verwend) en verknocht., 
waren geraakt, dat wij .niet beter 
wisten of wij konden er niet van 
buiten. .
IJu wy met onze. neus er boven . op 
gedrukt worden, zien wij de 
betrekkelijkheid daarvan in 
wij weten ons te ontworstelen aan. 
onze gewoonten.
In wezen betekent dat.een 
vergroting, van onze innerlijke 
kracht.. , ’ ... . . ' , : >
Daarom mogen wij dankbaar zyn 
deze tijd mee te maken.

’edakl er.?: Sche:



O ü D P A P I R

Heeft u soms nog oud papier in 
schuur liggen.en wil u dat kwi; r' 
./ij willen het graag bij u komen 
halen.
De opbrengst is bestemd voor het 
materiaal, want daar zitten wij 
niet erg best in.
De man die daar voor moet zorgen, 
Hans Sterrenburg sjouwt zich gek 
aan die oude lok tuur.
Wij' kunnen hem' helpen door het 
papier bij hem af te geven.
Nog beter is het óm even een sein 
aan hem te geven, dan komt hij he~ 
wel halen.
Ook kunt u het bij Wim Rond 
brengen, die heeft een kippenhok 
zonder kippen en dan snapt u wel 
dat daar een aardig stapeltje 
in kan,

R E N T E L O Z E  L E N I N G

schoonheidssalon

lopikerstraat 7 
schoonhoven 
telefoon 2039
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lopikerstraat
schoonhoven

Bij dit clubblad ontvangt u ook 
een brief.
Die gaat over een renteloze lening. 
Wij hopen dat u ons wilt steunen, 
het zal waarschijnlijk een hele 
toer zijn om deze aktie te doen 
slagen.
De tijd is er niet al te best voor, 
want iedereen kan zijn centen goed 
gebruiken, wij ook.
Laten we maar hopen in de goede 
afloop. •

P A R K L O O P
Op zaterdag 23 maarx organiseren 
wij een grote parkloop.
De bijzonderheden daarover worden 
nog nader bekend gemaakt.
Misschien wilt u die dag ook wel 
even de benen strekken.
Wij hopen dat er vanuit onze 
ledenkring veel meelopen.
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fa.v.d.wijngaard
koestraat 95-99 

telefoon 2930
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LAAT ÓNS U  A D V IS E R E N  
,B IJ  D E  A A N S C H A F  VAN

DE JU ISTE BRIL.....

Haven 75 
L i  \  I Schoonhoven
n  v y  I >| Telef. 01823-2328

W A A I  W IJ K
Tijdens de jaarlijkse cross te 
Waalwijk, welk parkoers■ging 
door de bosrijke drunense duinen, 
eindigde avantriaan Kees van der 
Heul .uit een veld van ruim 
zestig lopers, achter metro-atleet 
Henk Tiebosch als tweede.
De andere avantriaan Wies Schepers 
eindigde op de 3 8e plaats 
De wedstrijd vond op 15-12-1973 
plaats.

H A L S T E R E N
Precies een week later vertrok 
Kees naar halsteren, om daar 
wraak te nemen.
En zoals verwacht liet hij zijn 
tegenstanders alleen zijn schriele 
lijf aan de achterzijde zien, 
met andere woorden, hij won met 
een voorsprong, die er niet om 
loog.
Of er bij deze wedstrijd nog 
andere avantrianen waren is mij 
niet bekend.
Mocht dat het geval zijn, dan 
verneem ik dat nog graag.
Beter laat dan nooit zakmaerzegge.

wedstrijdverslag



C E O S S  + C O M  P E T I T I E
Op de eerste dag van de cross 
competitie die op 5 januari werd 
gehouden waren er maar zeven 
avantrianen in de strijd aanwezig. 
En met zo een aantal lopers 
ben je natuurlijk kansloos voor 
de verenigingstitel, daar zult 
u het toch wel met mij eens zijn. 
Voor de individuele titel 
in de afdeling Gouda is Kees van 
der Heul natuurlijk de grote 
favoriet.
Hij won deze eerste wedstrijd dan 
ook met een geweldige voorsprong, 
dat je jezelf v/eleens af vraagt, 
wat is dat voor een loopmachine. 
Maar als je dan ziet dat- die 
kerel iedere avond kilometers 
vreet dan kan het toch niet 
anders gaan.
De tijd van Kees in deze wedstrijd 
was 23.02.6.
De tweede loper had een achterstand 
van meer dan twee minuten.
Op de 13e plaats troffen Hans 
Boon aan met een tijd van 31 12 
Dat is die man die bijna iedere 
maandagavond van Aromerstol naar 
Schoonhoven loopt om te komen 
trainen, en dar weer terug loopt. 
Dat zijn mensen waar ik een groot 
respekt voor heb, en dan zeggen 
sommigge mensen schei uit met dat 
sentimentele gel..
Dat kan dan wel zo zijn, maar u 
krijgt al een hartverlamming als 
denkt dat u iedere maaandagavond 
drie kilometer mee kan lopen, met 
de trim u fit loop.
Maar om op de cross-competitie 
terug te komen, Ad Verhoef, 
trainer van de trimgroep, bereikte 
een 1 9e plaats, wat een goede 
prestatie is.
Zijn tijd was 32.22.9.
Ook Gerrit de Jong nam deel, en 
voor hem was de 3 6e plaats 
weggelegt in 35.53.

Piet Stam werd 4-Oe, ir. :.r 
van 3 6.3 8.
Bij dekjongens b liep Ber~ var. 
Dool mee.
Hij werd '9e in 16.17.
Zijn loop was korter dan die v 
de senioren.

C R O S S - C O M P E  T I T I E

«•oor de tweede Wedstrijd waren er 
gelukkig wat meer mensen op de 
been.
Bij de meisjes d vonden we 
Miranda Suur die zevende werd in 
3.53-. V;
Op de 20e plaats was Karin van 
Stijn present in 4.22.
De afstand voor deze jeugdige 
atletes -was 1000 meter.
Er waren bij deze groep'29 
deelnéemstertjes aanwezig.
Bij de 1000 meter jongens d, was 
R. Burgman op de 24e plaats te 
vinden.
Het veld telde 76 benen.
Bij de meisjes c was het parkoers 
1500 meter lang.
Bn 19 meisjes deden er aan mee.
1 3e werd I. kuilenburg en 16e was 
een zusje van de verenigings 
hofnar, n.1 . M. Ooms.
Bij de dames won’ Lia Ende met 3 
sekonden voorsprong, op de andere 
loopster.
3le elft s 2 deelnemers waren hier var 
de partij. ;
Bert van den Dool werd 6e bij de 
jongens b.
De ' slag bij de heren werd gewonner. 
door Kees van der Heul, die ook 
hier weer zijn tegenstanders uit 
het zicht .liep.
-d Verhoef bereikte de 22e plaats 
in 31.15, op de hielen gevolgd 
door Wies Schepers die 24e werd 
met acht sekonden achterstand.
Pi et. Stam rukte op naar de --erlar.:



R N H

Op 13 januari draaide Kees van 
der Heul zijn tegenstanders dol 
in de Rijnhal te Arnhem.
Dit gebeurde, tijdens de indoor- 
wedstrijd aldaar.
De 1500 meter op houten baan liep 
erg best af voor deze avantriaan, 
want hij won. .
Tegenstanders van formaat waren 
er niet.
De tijd van Kees was 3.53.9» wat 
een nieuw Oouds rekord betekende. 
Het jongemëns H. Mens was mans of 
mens genoeg om de tweede plaats 
voor zich te nemen in 4 .0 0 .7 .

A R N H E M

We blijven nog even in Arnhem, 
want een dag eerder kwam Wim • 
Langeland daar in aktie,tenminste? 
Hij miste de aanvangshoogte bij 
het polsstokhoogspringen.
En dat terwijl 'velen onder ons 
weten dat Wim er toch. wel zal 
komen.
Gezien zijn trainings-inspanning 
zie ik hem dit jaar nog de 
3.75 meter halen.
Sterkte Wim»
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R O T T E R D A M

De beste snelwandelaar in de hele 
afdeling G-ouda is ongetwijfeld 
avantriaan Gérrit de Jong.
Dat bleek op 6 januari het geval 
te zijn.
Hij werd. 5e op de tien kilometer, 
dat is twee maal de Kralingse plas 
rond in 5 5.3 9 .
Er waren op deze wedstrijd 20 lopers

C O



S O E S T

Op 20 januari was Gerrit ook al 
pleitte o
Hij was met de noorderzon naar het 
oosten gegaan om daar een 
trainingsweekend mee te maken.
Ook werden er de benen gestrekt. 
Dit keer ging de tien kilometer 
snelwandelen' snel'
De tijd was 56.49*

C 0 M P E T I T I E  
B A A N S E I Z O E N

Op 12 mei als ik goed gehoord heb 
begint de competitie weer.
Dit iaar komen wij met 2 ploegen 
aan de start.
Er kan een aardig resultaat 
worden bereikt voor beide ploegen 
De eerste ploeg is een licht 
favoriet -voor de finale.
In een van de volgende avantri 
magazines zal er nader aandacht 
aan worden geschonken.

E F E E D O O R G E V E N '

voor uw komptete woninginrichting

fiirma
1 woningttoffan1tH/lHll »

tolctoon 2516
schoonhoven

Als je naar wedstrijden gaat, dan 
willen wij wel graag weten 
wat jullie daar uitvre...
Dit in verband met de vermelding 
in dit clubblad.
Het is een kleine moeite voor 
j ullie.
Of niet* atleten ?????????????

TOT UW  

DIENST

Ftetié Restmurmni

„DE ENGEL”
Automatische Kegelbanen - Biljart - Bar 

Koestraat 4  - Telefoon (0 1823) 23 50 

SCHOONHOVEN



'f E D S T H IJ D K A L E' I D E R

2 februari 
Molencross 
Alblasserdam
2 februari
Indoorwedstrijd c en. d pupillen 
Utrecht
3 februari 
Domein-cross 
Baarn
3 februari 
Indoorwedstrijden 
Zwolle
3 februari 
prestatieloop 
Wijk aan Zee
9 februari 
Indoorwedstrijden 
Utrecht
10 februari
Cross-kampioenschap West 2 
Plaats mij onbekend
16 en 17 februari 
led. Indoorkampioenschap
Arnhem
16 februari
Indoorwedstrijd c en d junioren 
Amsterdam

23 en 24 februari 
Indoorwedstrijden 
Groningen
24 februari
Indoorwedstrijden c en d pupillen 
Utrecht
2 maart
Indoorwedstrijden pupillen 
Amsterdam
2 en 3 maart 
Indoorwedstrijden 
Groningen
3 maart
Ned. cross-kampioenschap 
Nijmegen
3 maart
Strandloop
IJmuiden
23 maart 
parkloop 
Schoonhoven

Voor deze laatste wedstrijd 
vragen wij uw speciale aandacht 
want iedereen kan meelopen, 
trimmer of wedstrijdatleet

17 februari 
Irimprestatieloop 
Huis ter Heide
23 februari
Cross.competitie Gouda 
Plaats mij onbekend
23 februari
V estingwallenloo p
Gorkum



G E I N T J E S

Een Russisch, staatshoofd werd 
tijdens een bezoek aan Washington 
op een tentoonstelling van moderne 
uitvindingen rondgeleid en kreeg 
o.m. een computer te zien.
Iemand stelde de computer de vraag 
hoe de v.s. er over vijftig jaar 
uit zou zien.
In minder dan geen tijd kwam het 
antwoord.
Toen vroeg de Russische staatsman 
hoe zijn land er over vijftig jaar 
uit zou zien»
Ook nu kwam er snel een uitgebreid 
antwoord, maar de Rus keek er 
bevreemd naar.
Wat staat er, vroeg men hem.
Dat weet ik niet, antwoordde de Rus. 
Het is Chinees

Iemand had met een onderwijzeresje 
eens een gesprek over de sexuele 
voorlichting op school.
Er komt een nieuw schoolboekje 
over, vertelde de onderwijzeres. 
Het begint met; ,Pas op Sien, 
daar komt ot?.

Een geestelijke vertelt over een 
vrouw die bekeerd was.
Ik ben zo gelukkig dat ik het nu 
heb gevonden, zei ze.
Ik heb een oom die ik zo haatte, 
dat ik had gezworen, dat ik niet 
op zijn begrafenis zou komen. 
Maar nu zou ik met grote vreugde 
gaan , al was het morgen.

de nutsspaarbank 
voor al ii ir 
geldzaken  O

catsburg 
schoonhoven

bergambachterstraat 5 

tel. 3367

restaurant 
de stadsherberg

enbrmlofh 
diners 

recepties 
koffietafels opweg 2 

schoonhoven
feestavonden * ^  tei. 2330



JOOK-'SRTS
ku n stn ijverh e id  

GALERIE in d ia k le d in g
DE L E K  ®

is o o k  g la s  en k e ra m iek
OP  HET

ZELFDE ADRES

V O O R H E E N  3

Men is zo oud als men zich voelt» 
Deze ster-slogan roept, ons op om 
een bepaald soort boter te eten 
(of iets dergeklijks), dan worden 
we vanzelf ontzettend jong.
Dat zou erg mooi zijn natuurlijk, 
maar geen enkel weldenkend mens 
haalt het in zijn hoofd om eens 
uit te' proberen door enige maanden 
alleen deze boter te eten.
Vooral avantri-leden zitten 
schuddebuikend van het lachen voor 
hun kijkkast als ze dit horen.
Want zij weten, allang dat je je pas 
jong kunt voelem als je lichamelijk 
fit bent»
En dat zijn ze.
laten we bijvoorbeeld onze trimmers 
eens onder de loep nemen.
Wat zijn dat voor mensen.
Het merendeel heeft een zgn„ zittend 
beroep, bijv. kantoormensen, 
vertegenwoordigers etc.
Deze mensen hebben het vooral nodig 
dat ze minstens 1 maal per week hun 
spieren eens losgooien, want 
tijdens de werkdag hebben ze daar 
meestal niet de gelegenheid voor,
Wat zouden de gevolgen kunnen zijn 
n.1 . als je zelfs die ene keer 
per week maar iets vergeet iets 
aan je conditie te doen?
Het antwoord, is heel eenvoudig: 
men gaat allerlei vroegtijdige 
kenmerken van het oud-worden 
vertonen, zoals stijfheid en de

AARDAPPELEN - GROENTEN 
FRUIT
DELICATESSEN EN WIJNEN

J. den Braber
Lopikerstraat 28 
Schoonhoven 
Telefoon 26 80

Fa. Deerenberg
• I Gediplomeerd Opticien, oogmeetkundige

i m s  t
DE OPTICIËN VOOR UW BRIL

Haven 38 -40  —  Telefoon 2412

Fa. J. J. van le p e re »  en Zn.

G roothandel 
in levensm iddelen

KOESTRAAT 126 
TELEFOON 2290

UW KRUIDENIER
VOOR AL UW M ERKARTIKELEN



achteruitgang van de spierspanning, 
een slechte bloedsomloop en een 
gebrek aan vitaliteit.
Aan de hand van het bespreken 
van de functies van diverse 
onderdelen tijdens het trimmen 
onder handen worden genomen. 
Allereerst de wervelkolom.
Pijn in de rug is een klacht van 
veel mensen.
logisch? want als er een onderdeel 
is dat weinig beweging krijgt, 
is het de wervelkolom wel.
En juist de wervelkolom moet vaak 
worden gestrekt.
Pieren doen dit wel, denk maar 
eens aan uw hond of kat thuis, 
die strekken hun rug een paar 
keer per dag.
V/aarom zouden wij dat dan niet 
doen.
Om .je rug te strekken hoef je 
echt niet te wachten tot de 
wekelijkse trimavond.
Tot slot over de wervelkolom een 
oude stelling uit het boeddhisme 
(die trouwens in deze tijd 
helemaal opgaat): U bemt net zo 
jong als uw wervelkolom soepel is. 
De wervelkolom is als het ware 
de sleutel tot ons hele 
organisme.
Het regelt vele functies van 
lichaam en geest»
Een stijve wervelkolom is een 
teken van naderende ouderdom.
Dit ongeacht de leeftijd van de 
persoon.
Een wendbare wervelkolom is een 
belangrijk kenmerk van de jeugd.

T V/ E E D E T A R T A N B A A IJ 
I N  N E D E R L A N D

De twintigste december 1973 is een 
belangrijke dag voor de nederlandse

5, atletiek geworden.
Op die dag namelijk ging de 
gemeenteraad van Uden akkoord 
met de aanleg van een achtbaans 
kunststofbaan in deze brabantse 
plaats.
.De gemeenteraad keurde het 1 , 4  
miljoen gulden kostende projekt 
goed met 13 tegen 6 stemmen.
De voorbereidende werkzaamheden 
zijn inmiddels begonnen.
In maart start men met de aanleg 
van de baan.
De tartanbaan zal half juni klaar 
zijn.
Er zullen dan een aantal 
proefwedstrijden worden gehouden 
waarna op 29 september de officiele 
opening plaats vindt met de 
vierlanden ontmoeting voor dames 
tussen nederland, belgie, 
engeland en west-duitsland.
Zoals bekend heeft de nederlandse 
sport federatie een bedrag van 
4 0 0 . 0 0 0 gulden beschikbaar gesteld 
voor de aanleg van deze tweede 
kunststofbaan in nederland.
Wij wensen deze boffende vereniging 
veel succes toe, en wij hopen 
tevens op deze baan deel te nemen 
aan wedstrijden.

A T L E T I E K  W E R E L D

Een blad vol informatie over de 
atletiek.
Inlichtingen over een eventueel 
abonnement bij Gerrit de Jong 
te verkrijgen,

AndrèArends, trainer trimgroep. Beter nog vandaag dan morgen.



het
hoog
springen
met
de
fosbury
flop

met dank aan
atletiekwereld en 
jan schouten

dwight 
stones

7's u op nieuwjaarsdag naar het 
jaaroverzicht van studio sport 
heeft gekeken, zult u ongetwijfeld 
deze knaap het wereldrekord bij het 
hoogspringen hebben zien verbeteren. 
De oen nog pas 19-jarige Dwight 
St^aes, hij werd geboren op 6 dec.
* '53 zorgde voor de grote sensatie 

n het jaar 1973, door op 11 juli 
m  Munchen tijdens de wedstrijd 
Duitsland-Verenigde Staten het met 
2 .2 9 officieus op naam van Ni Chih 
Chin (Shanghai 8-11-*7 0 ) en 
officieel op naam van zijn landgenoot

Patrick Matzdorf 
staande wereld
rekord te verbe
teren tot 2.30, 
een nieuwe mijl
paal in de 
geschiedenis van 
dit rekord dat in 
1912 door de 
Amerikaan Horine 
boven de 2 meter 
werd gebracht, 
door zijn landge
noot Steers in 
19^1 op 2.11 kwam 
en door weer een 
landgenoot, John 
Thomas met 2 . 2 2  in 
1960 boven de 2.22 
-werd getild-.
Tot en met 1960 is 
het hoogspringen 
steeds een Ameri
kaanse aangelegen
heid geweest en



cl-cii'js onderbroken door de Rus 
Stepanov die regeerde van 1957 
:ot 1960 maar wiens 2016 nog 
steeds in vakkringen wordt 
...f gewezen omdat de Rus gebruik 
maakte van een springschoen met 
verhoogde zool hetgeen naderhand 
verboden werd.
Stones een jongensachtige verschij
ning van 1 . 9 6 bij 79 kg, 
werkzaam bij een filmproducer 
die hem veel vrije tijd toestaat. 
Tijdens zijn studententijd was 
zijn trainerJim Busch, maar nu hij 
aangesloten is bij de pacific 
coast club traint hij onder 
leiding van Tom Jennings.
Verleden jaar reeds kondigde hij 
zich aan als een klasseman door 
3n lunchen achter Juri Tarmak 
als derde te eindigen.
Bog voor zijn vertrek naar europa 
maakte hij ophef door op 16 juni 
bij de kampioenschappen in 
Bakersfield over 2e26 te springen. 
Hij is de eerste flopspringer 
djc zijn naam op de wereld-- 
rekordlijst laat inschrijven en 
naar het zich laat aanzien 
zullen er nog meer volgen nu de 
2 , 3 0 barière doorbroken is. 
en zelf ziet Stones de 2.40 in 
het verschiet, 
lassen half januari en half 
september nam Stones deel aan 
54 wedstrijden.
Hij sprong 47 keer over de 2d3 
of noger en liefst 16 keer over 
de 2 , 2 0 of hoger,
Hij verloor twee keer, namelijk 
tegen zijn landgenoot Tom Woods 
en de C anadees van nederlandse 
afkomst Joïm Beers. dit heide 
malen in e u ro p a .
Het grote voorbeeld voor Dwight 
was Valeri Brumel de Russische 
hoogvlieger die van 1961 tot 
1971 regerend grootmeester was 
en tot 6 keer toe het rekord 
vex’beterde 0

/as hem geen ernstig motcronger-I 
overkomen dan het het wereldrek:ri 
reeds eerder op 2 . 3 0 gestaan.
Uaar om er op terug te komen, 
deze fosburyflop, waarmee Stones 
het wereldrekord scherper stelde, 
lijkt voor de buitenstaander een 
vreemde sprong, die voor een 
atleet heel wat oefening en 
inspanning kost om een goed 
resultaat te behalen.
De meesten rotzooien dan ook maar 
wat raak.
Zelf snap ik er ook geen bal van 
en kan er dus weinig over schrijven. 
Een artikel van Jan Schouten, in 
het clubblad van de sportclub 
Reeuwijk leek me wel aardig om 
over te nemen»
Dat luidde alsvolgt;
De fosburyflop
Als of ze water zagen branden, zc 
keken de duizenden toeschouwers 
in het olympisch stadion van 
Mexico-city toen de amerikaan 
Dick Eosbury daar tijdens de spelen 
van 1968 voor het eerst de nu zo 
befaamde flop demonstreerde.
Niemand in Mexico had een antwoord 
op de magnifieke 2 024 meter die 
Dick op het scorebord bracht.
Die sprong ga ik ook eens 
proberen dachten en denken nog 
altijd vele atleten en ze trachten 
aldus Dick te immiteren.
Nu 6 jaar na de spelen van Mexico 
is Fosbury’s prestatie reeds door 
een aantal atleten verbeterd en het 
ziet er naar uit dat er nog velen 
zullen volgen.
Hoe komt dat;
Is de flop (welke naam overigens 
misplaatst is) dan inderdaad zo’n 
supersprong en zo ja, kan iedereen 
deze sprong zo maar aanleren?
Naar mijn ‘bescheiden mening, ja.
Want als we deze sprong vergelijken 
met de goeie oude straddle, dan valt



advertentie van avantri

Gezocht s
Een trimmer die die 2 meter 
hoogspringt.

het op dat hier veel minder hoge 
eisen gesteld worden t.a.v. 
beenkracht, coördinatievermogen 
en soeplesse.
De enige moeilijkheid schuilt 
7-,. i . z. in het fabriceren van de 
spanboog boven de lat.
V'.Lo dit laatste beheerst en over 
een goed kloppende aanloop 
beschikt; kan, mits in het bezit 
van een behoorlijke sprongkracht 
meteen al tot. een goede 
prestatie komen.
De flöp is zeer gemakkelijk aan 
te leren.
Het maken van de holle rughouding 
kan getraind worden met de flop 
uit stand.
Hierbij met de rug naar de lat 
(in verban-d met blessures liever 
een snoer) en zetten met beide 
benen krachtig af.
Wanneer we nu op het hoogste 
punt van de sprong zijn aange
komen drukken we de heupen naar 
voren en bereiken zo min of meer 
de vereiste spanboog.
Bij deze oefening kan tevens het 
sgn. samenklappen geoefend worden, 
dit om te voorkomen dat men de 
lat met de voeten afwerpt of dat 
men op de nek landt.
Ha het beheersen van deze oefening 
kunnen we overgaan tot het 
springen met 1 been , en met een 
pas aanloop om later over te gaan

V IV O Y IY O
VOOR UW 

LEVENSMIDDELEN 
NAAR

Chris v. d. Horst
HAVEN 21 

TELEFOON 2280
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ZOEKT U EEN

SCHRIJFBUREAUTJE OF BUREAU?

Kom dan  eens bij ons 
langs; wij hebben e r  niet 
’één’, m aar wei tien 
verschillende staan!
Zo’n so rte ring  v indt u 
alleen in:

f è V . b u h

STADHUISSTRAAT 17 
TELEFOON 2537

b o e k h a n d e l  R l l ( l i 0 6 t t

VOOR AL UW BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
OOK
HOUTEN
SPEELGOED

Lopikersfraaf 45 EN
PLASTICSchoonhoven BOUWMODELLEN

Telefoon 01813 - 2773

vlees staalt spieren!

Koestraat 75 - Schoonhoven - Tel. 2675



U d o e t  Uw beJ>t b i j  de beoefen ing  
van Uiv spo ttf t??

0N1E menóen doen 
d a t  b i j  hun iveik!

neemt U eenó een 
pAoef!f
aannem er  b ed/u. j  f  

de GRUVTER & van ENGELEN 
doe h e t  z e l f - M ln k e l  

KEUKENCENTRUM SCHOONHOVEN 
H a v e n i t ia a t  4 0 -T e le fo o n  01823-301&

dickhoff
f o t o  

c in e
Lopikerstraat 57 
Tel. 01823-2992

~ot springen met een voileiig^ 
aanloop»
Dit levert iets meer moeilijkjeder
op als de flop uit stand, doch 
over het algemeen zal een gerii.gr 
inspanning reeds vruchten 
afwerpen.
'Ta enig oefenen zal tenslotte eer, 
perfecte techniek ontstaan 
waaraan weinig meer valt te 
verbeteren, zodat we de aandacht 
volledig kunnen richten op het 
vergroten van de sprongkracht 
en het vergroten van de 
aanloopsnelheid.
De gebogen aanloop kan gemakkelijk 
aangeleerd worden door veel 
sla-lomlopen te maken, hetgeen 
heel goed kan met paaltjes op 
diverse afstanden opgesteld.
Velen denken dat de spanboog 
boven de lat de prestatie voor zo'n 
80 >o bepaald.
Dit is beslist niet waar, deze 
spanboog maakt het karwei slechte 
af, want de afzet en daarmee de 
stijging van het lichaamszwaartepunt 
zijn in de eerste plaats • ■ 
prestatie-bepalend.
Haar ik mag aannemen heb ik- met 
dit floprelaas weinig nieuws aan 
de man gebracht, maar toch -hoop ik 
dat er mensen zijn die er iets aan 
hebben.
Zoals altijd sta ik wwer open v or 
vragen en kritiek (mits opbouwend) 
open.
Veel sukses 
Jan Schouten
Lid van sportclub Reeuwljk.



F E E S T

Verloofd i
Op 26 december 1973 > zo wij hebben 
vernomen uit wel ingelichte 
kringen,zijn Teus Stigter 

en
Hannie van der Ham 
verloofd.

Diezelfde dag verloofden ook 
lida Murck 
en
Joop Graveland.

En naar ik vernomen heb, gebeurde 
dat zo; Joop stond s’morgens al 
om 10 voor 7 voor de deur, stormde 
naar boven en deed het licht aan. 
Het eerste wat lida zei, doe dat 
licht uit.
En toen waren ze verloofd.
Verjaardageni

2 f eb. Mevr. Eshuis
3 f eb. Corrie Paay
3 f eb. Wies Schepers
4 f eb. H. Deerenberg
5 f eb. Mevr. de Ruiter

11 f eb. André Arends
11 feb. Mej. Straver
12 f eb. Mevr. van Holten
23 feb. Mevr. Kaasschieter
25 feb. Ad Verhoef
25 René JBurghmans.
Allen van harte gefeliciteerd.

Wij hebben niet van iedereen zijn 
geboortedatum» geef het even door 
op de trainingsavond.
Verder vernemen wij ook graag het 
wel en wee van de leden.
Stuur ons ook een kaartje.

voorzitter
C. van den Dool 
Albre.cht. Beylinggracht 44 
telefoon 2566

secretaris
6 . de Jong 
St. El'oystraat 80 
telefoon 010-137115 
tijdens kantooruren
p enningmeester 
W. Rond
H.A. Schreuderstraat 21 
telefoon 2196

D. Wesdorp 
Wal 2
telefoon 0 1 0 - 1 4 4 4 2 2  
tijdens kantooruren
P. Stam
Ualvanistraat 64

H. Sterrenburg
Adam van Vianenstraat 5 5c
H. Schep
Regiment van Heutszstraat 4 
Telefoon 01804- 12829 
tijdens kantooruren.



De Schoonhovense tafeltennis- 
kampioenschappen

Dat avantri-leden tot meer in 
staat zijn dan tot atletiek en 
trimmen, bewezen Dick Wesdorp 
en Hans Sterrenburg, tijdens de 
open Schoonhovense tafeltennis 
kampioenschappen.
Deze wedstrijd werd georganiseerd 
door Smasch.
Dick (de oudste deelnemer) en 
Hans (huis, tuin en keuken- 
ping-ponger)s wisten resp.
1e en 2e te worden in hun poule. 
En plaatste zich op die manier 
bij de eerste acht.
Dick Wesdorp ging ih de strijd 
om bij de laatste vier te komen 
eervol tenonder tegen de latere 
winnaar Dick Buys.
Hans moest toen tegen Wim 
Bekkenk, v/at hij helemaal niet 
zafe zitten»
En prompt verloor hij dan ook de 
eerste partij.
Maar Hans kwam geweldig terug 
in de tweede partij, na zeven 
punten achtergestaan te hebbben, 
won hij deze en ook de derde en 
beslissende partij.
Hiermede plaatste hij zich bij de 
laatste vier»
Voor een finale-plaats moest hij 
het loodje leggen tegen .Arie de 
Kruif, waarna hij nog moest spelen 
om de derde en vierde plaats.
Die partij ging tegen Jos Pelten- 
burg, wat Hans dan ook in twee 
partijen verloor.
Al met al toch niet gek tussen 
al die Smasch-leden.
De uitslag op het eind van de 
avond was s
1 Dirk Buys, -2 Arie de Kruif,

Knitaaoortstreat 2/4
Schoonhoven

Autobedrijf 01823-1544
Groeneveld
ERKENDE RIJSCHOOL (VMM) 
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:

Lopikerstrmat 41 - Tel. 2430

voor
drukwerk 
•n advertenties 
naar
van leeuwenhoekstreetM 
schoonhoven 
telefoon 3794

reklameburo
den hartog

TAXI BESTELLEN HAAK BELLEN

2488r o u w -  e m

t r m u i c r y d e n

a d e k e n v e r v o e r  halvem aan 10
schoonhoven
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met adidas-artikelen 
van sloof komt d 
tot betere prestaties

blijf
jong
blijf
fit

1
fiets

RIJWIEL EN
BROMFIETSHANDEL

N. A. DEN HAAK
Halvemaan 10 
Schoonhovtn 
Tal. 01823 • 2488

3 peltenburg en vierde we: 
Sterrenburg

I C E N I I E G E L D E N
O O
D S T R IJ D A T L E T E N

Het li.eentiegeld voor het jaar
1.974 zal door de Nieuwe 
wedstrijdsecretaris Ben Gubbels 
persoonlijk worden geïnt.
Eij zal hiervoor een dezer dagen 
c'j u langs komen.
Het bedrag is door het bonds- 
bestuur vastgesteld.
De senioren zijn een tientje kwijt 
er. de junioren vijf piek.
Ir. zoals in de kop al reeds 
gemeld, het is alleen voor 
ie wedstrijdleden.
Begrepen ?

Het

mi
p *

is de bedoeling om voor de 
y~cursus,, die'naar alle 
rschijnlijkheid begin april in 
oonhoven zal worden gehouden 
ge mensen te vinden die dit 
.kelijke, leuke en belangrijke 
k eens willen doen. 
cursus duurt niet lang, ik 
oof maar 3 avondjes totaal, 
docent voor deze cursus is 
aangeschreven.
komen ook mensen van de andere 
•enigingen uit de afdeling, 
meer zielen, hoe meer vreugd
m e e  i i t i i i



L U ±5 K L E D I  N
D O N A T E U R S

Het aantal donateurs in onze 
vereniging stijgt aardig.
Op dit moment zijn er zo’n stuk 
of twintig ingeschreven. 
Misschien weet u nog wel iemand 
die donateur wil worden.
Het donateurschap kost ƒ. 10,- 
per jaar.
Dit kleine bedrag moet dan wel . 
ontvangen worden door de 1
aanbrengery: dit op zijn' beurt .het 
bedrag afgeeft aan de penning
meester of aan de. trainer.
Ook deze donateurs krijgen alle 
informatie over onze vereniging, 
tevens dit clubblad.

Zoor het bestuur is indertijd 
besloten het witte shirt en 
blauwe broek te handhaven, met 
iien verstande, dat over het 
witte shirt aan de linkerzijde 
een vertikale blauwe streep 
komt o
Aan weerszijden, van het blauwe 
blauwe broekje, komen twee 
■ritte strepen.
Betreffende de eventuele 
aanschaf, van een trainingspak 
verzoeken wij u vriendelijk 
:n de volgende kleuren aan te \ 
houden;
Lichtblauw jack 
en donkerblauwe broek.

1 0 io v o o r  d e  
v e r e n i g i n g  
b Ij s l o o f

Als u uw sportartikelen bij Sloof 
koopt, dan zit er voor avantri 
een financieel extraatje, in.
Het is namelijk zo, wanneer u 
sportartikelen koopt, en u 
leverè uw ' kassabon bij he t • 
bestuur in , dan krijgt ' avantri 
10fS daarvan.

A V A  N T R I
C I II B E I ! B I E M E N

Deze emblemen zijn vorige maand 
gereedgekomen, es zijn tegen een 
vergoeding van 2. piek verkrijg
baar in de kantine.
Prik zo’n ding op je barst.
Ik bedoel op je shirt.

Kosten
Zo ik gehoord heb, zal het 
opnaaien van de blauwe band en 
het embleem geschieden door 
de moeder van Ad verhoef.
Het kost plm. ƒ 5,- inklussief 
band en embleem.

E Z 0 C H T

Hog steeds moeten er nog 7 0 0 0  
vallen worden gevouwen.
"•'ie wil dit gevangeniswerk 
belanggeloos doen?
jok worden er nog mensen gezocht 
om af en toe eens wat te 
schrijven in dit maandblad, 
liet name van de trimafdeling.

V



L O T E R IJ

Op 20 december was er in de 
kantine op de stormbaan de 
trekking van de loterij.
Fr waren zo’n 30 mensen gekomen 
om te kijken-of er voor hun ook 
een prijsje bij was.
Dit was inderdaad het geval.
De hoofdprijs, een draagbare 
kijkdoos, kwam terrecht bij mevrouw 
Gubbels die in de kantine aan
wezig was.
Ook vielen er nog andere prijzen 
in de zaal, ik geloof een stuk of 
vier.
De verdere prijzen zijn af te halen 
bij Gerrit de Jong.
De winnende lotnummers zijn:
125 703 1684
143 715 1784
175 . 743 1917
194 767 2374
258 783 • 2646

277 OCO 2679
311 822 2907
317 918 2935
443 932
560 1229
565 1285
567 1339
575 1479
579 1521

654 1525

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

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

voor een moderne 
en betrouwbare huurauto 

bel 2488 (01823)

halvemaan 10n. a. den haak schoonhoven

%
haven 4 - telefoon 3138 

loop niet langs, loop binnen

FIETSEN
Uw voordeligste vervoer 
Uw gezondste recreatie
G raag w illen wij u adviseren  over de fiets voor U 
uit onze u itgebreide so rtering
BATAVUS - GAZELLE 
PEUGEOT - SPARTA

fl.LOOREN DE JONG
T E L :0  1823-2431  

S T B D H U I 5 S T R R R T  7  -11 S C H O O N H OVEN



jan
van
eek

posters-platen

Haven 12 
Schoonhoven 
telefoon 01823-3602

SCHOONHOVEN  
HAVEN 23 
TELEFOON 2262

Voor
LEDERWAREN

naar de vanouds bekende lederware 
van Schoonhoven

B. J. BRANDS
Schoon

Puck
Kindermode
kleding voor 

jongens en meisjes 

van 2  tot 12 jaar

haven 59 /  schoonhoven

u fit

:k u kunt iedere 
=edoen san -loop

en oud, meisje of jongen,
maandagavond 
u fit-.

oud.
n heren, atleten en

— p - -r*

immers.
dereen kan hier aan meedoen» 
dat er in een rustig 'tempo, 
lopen 'wordt.
Tendien kunt u er tussendoor 
ndelen, omdat ieder zijn eigen 
.po kan bepalen, 
hebben een vaste route, zodat 
Ifs s mocht u eens wat laat 
in bijvoorbeeld, u altijd wel kan 
nsluiten bij een groep of 
'oep je..
route-begint bij de' stormbaan 

.ar u zich kunt verkleden.
lopen de singels geheel af. 
chting opweg, spoorstraat naar 
lekdijk.
de dijk linksaf, richting stad 

.a de voorhaven, veerstraat, 
poort, iets voorbij de 

."atzaak van de heer de Groot,
- ~rap op richting wal.
:ze lopen we tot aan de 
riikerstraat, dan rechtsaf, 
tngs de gracht blijven lopen 
't aan de stormbaan. . .
•ronde* is ongeveer 3 km., 
r het eerste gezicht Lijkt het 

veel, maar 
wel.mee, vooral 

k omdat’u'weet dat u altijd 
g een' stukje kunt wandelen, 
der vogeltje zingt zoals- het 
>bekt isl .
i'luid'eén bekend spreekwoord, 
i'ons is'dat, ieder loopt 
.ar gelang zijn of haar conditie 
•der loopt zodanig en net zo 
mg als hij of zij wil.
■ is zelfs belangrijk dat u 
rustig mogelijk loopt, dan 

■ef-G de trainingsloop het 
■nstigste effect op uw hart en

■chi'en' wat 
i dat valt



Hoe gek het ook klinkt, u bent 
na afloop volkomen ontspannen 
als u op maandagavaon'fl een of 
meerdere, rondjes, meeloopt.
Deze trainingsloop isf uiterst 
belangrijk voor uw lichaam. 
Misschien wilt u er aan 
meewerken . dat zoveel moge lijk 
mensen aan deze. loop u fit 
training mee gaan lopen.
Er is geen ,contributie, 
lidmaatschap©chap of kosten aan 
verbonden. . i 
lederee.en .kan meelopen, dus ook 
uw buurman of buurvrouw.
Iedere maand.aga.vond., wwer of 
geen weer, om zeven uur gaan 
we lopen.

C O N T R I B U T I E '
R E G EL' I N  G " 
ge*z ins re gel ing
vader . . « . . . . . • • ƒ 5 ,-
moeder. . . o „■ „ . . . ƒ 4 ,-
1e kind . <, . . . . . . ƒ 3 ,-
2e kind . „ . . . . . . ƒ 2 ,-
3 e kind -. . • . . . ƒ 1 ,-
ieder volgend kind ook. . ƒ 1 ,-.
seniorenlid- . „ . . . . . ƒ 5 ,- 
lid van 16 t/m 1 & jaar. ... f 4 ,- 
lid onde-r de 16 jaar. . . ƒ 3 ,-
dit alles per maand.

A B Y E R ï E- N T I E S

Heeft u iets te koop of zoekt 
u iets? •
Plet kost u maar 1 kwartje per 
plaatsing.

: N Z e N D E N
Y 1 N • K O P Y

De tekst voor het volgende 
nummer van avantri moet op 
20 februari in het bezit zgn 
van de redaktie.
adres.
Henk Schep
Regiment van Heutszstraat 4 
Schoonhoven.

S P E L A V ' O N D
öp woensdag 6 februari wordt er 
in sporthal dé meent een spel- 
a vo nd g e hè u de n.
Op veler verzoek.
De twee damesgroepen van woensdag 
en de éamesgroep. "van' donderdag 
beginnen om 7 uur.
De herengroep van woensdag, de 
herenwedstri.jdg.roep en de heren
groep van donderdag beginnen om 
9 uur.
Gelieve sport;kleding mee te 
brengen.

7oor de meisjes- en jongens 
junioren wordt zo spoedig 
mogelijk ook een datum, bekend 
gemaakt voor een gezamenlijke 
spelavond.

2:- volgende keer maar weer.



iedereen maandag 19-00 uur stormbaan
üames-atleten woensdag 19-30-20.45 uur lts
heren-atleten woensdag 20.45-22.00 uur lts
meisj es woensdag 18.30- 19-30uur lts
jongens woensdag 18.00-19.00 uur sporthal noord
groep 1 dames woensdag 1 9.0 0-2 0 . 0 0 uur sporthal noord
groep 2 dames woensdag 20.00-21.00 uur sporthal noord
groep 3 heren woensdag 21.00-22.30 uur sporthal noord
groep 4 dames donderdag 1 9.0 0-2 0 . 0 0 uur lts
groep 5 heren donderdag 20.00-21.00 uur lts
trimmers zaterdag 08.00 uur stormbaan




