


Terwijl ik aan deze aflevering van avantri 
magazine begin strooit de buurman.van 
drie huizen verder schrille tonen’door de 
meestal stille buurt.
Nee hij zit niet in de Jteil% hij gebruikt 
zijn zilverkleurige toeter van de 
plaatselijke muziekvereniging om een 
bepaalde melodie te veroorzaken.
Blijkbaar gaat het niet zo goed, want het 
deuntje gaat steeds opnieuw van start» 
Verdomme denk ik dan, nu begint het 
gelazer weer opnieuw.
Er zijn van die mensen die het nooit leren. 
Dat denk ik ook wanneer ik uit het raam 
naar buiten kijk, en een stelletje knapen 
weer een ruit met het voetballen voor de 
school aan diggelen trappen.
Schichtig achterom kijkend verlaten zij 

de plaats des onheils.
Als dit recreatief nederland is hoeft 
het voor mij niet meer.



Volgens mij zijn er toch wel andere 
mogelijkheden om je te ontspannen in de 
vrije uurtjes.
En ontspanning is er in deze vakantietijd 
genoeg te vinden.
Ik denk gelijktijdig aan uw conditie, die 
ongetwijfeld deze maanden een gevoelige 
dreun krijgt.
Mijn advies is, bezoekt eens een van de 
vele trimbanen die europa rijk is»
Voor de thuisblijvers geef ik het advies 
om gewoon door te trainen en te trimmen» 
Een andere mogelijkheid om u te 
ontspannen is, een stukje te pennen 
voor ons clubblad.
Helaas wordt die mogelijkheid nog te 
weinig gebruikt.
Vooral van de trimgroepen krijgen we 
nog te weinig kopy binnen.
En dat vinden wij erg jammer,
In onze derde jaargang (1976) willen 
wij minstens 6 pagina’ s tekst van deze 
belangrijke groep vullen met nieuws 
en verdere informatie.
Laten we er voor zorgen dat avantri 
magazine niet alleen Informatie 
verstrekt over de wedstrijdsport atletiek, 
Misschien denkt u, beginnen jullie 
nu al over het jaar 1976?
Wij kunnen dan antwoorden, de redaktie 
en het bestuur denkt in de toekomst, en 
dat is alleen maar voor uw eigen 
be stwil.
Frisse ideën zijn altijd welkom!

H.3. te S.
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16 juli
instuifwedstrijd heren en dames 
lisse

18 juli
1  o engel s e. mijlen/uurl oop 
vlissingen (19.00 uur)

19 juli
regionale baanwedstrijden 
delft

19 juli
instuifwedstrijd c-d-jun. en pupillen 
zoetermeer

26 juli
25kn heren/15 km veteranen 
lisse

6 augustus
lokm baanwedstrijd
dordrecht (19.00 uur)

6 augustus
instuifwedstrijd sen. en jun. 
leiden



6 augustus 
instuif wed str ijd 
reeuwijk

9 augustus 
jun, a-b-c-d 
zoeterneer

9 augustus 
c-d-jun, en pupillen
lisse

13 augustus

instuifwedstrijd son. jun a neisjes-a 
lisse

13 augustus

bijzonder lange afstand 
alphen aan den rijn

15 en 16 augustus

goudse clubkampioenschappen
senioren
schoonhoven

16  augustus

baanwedstryd pupillen/snelw. d-jun. 
rotterdam

1 6  a u g u s t u s
b-c-d-junioren wedstrijd 
delft

17 augustus 
pupill enwed str ijd 
reeuwyk

17 augustue 

snelwandel wedstrijden 
schoonhoven

20 augustus

sen./ jun. a-b- instuifwedstrijd 
rotterdam

30 en 31 augustus
tienkamp
vlissingen

(voor overnachting wordt gezorgd 
door onze zeeuwse vrienden, wel snel 
opgeven aan piet stam!)

Op het monent dat wij dit clubblad schrijven 
(26 juni) is het haast wel zeker dat 
avantri I in de finale zit,
'Deze wedstrijd is op 7 september naar 

wij vernomen hebben, 
lis het werkelijk zo is dat avantri de 
finale moet gaan draaien op een nog op 
dit moment onbekende plaats, is er de 
mogelijkheid om met een bus te gaan. 
Belangstellenden en supporters zijn dan 
van harte welkom om mee te gaan en de 
ploeg naar de promotie te schreeuwen.
De eerste drie ploegen zullen promoveren! 
Avantri zal proberen om via de derde 
plaats in de finale te promoveren,
De ploeg van amsterdam en vlissingen 
achtten we op dit moment iets sterker, 
hoewel je dat nooit van te voren mag 
zeggen.
Laten we streven dat we een volle bus 
halen of misschien wel twee.
Natuurlijk kan iedereen mee, lid of geen 
lid.
Stel de jongens van de eerste ploeg niet 
teleur!
Zij hebben er hard voor gevochten om de 
finale te bereiken!
Eventuele nadore gegevens volgen in de 
volgende avantri magazine,

OPGEVEN VOOR WEDSTRIJDEN

Voor alle uitwedstrijden moet je je 
opgeven bij piet stam

galvanistraat64- 
schoonho ver
tel. 3412 

Vergeet ook niet de uitslag van je 
wedstrijd even door te geven aaan 
bovenstaand sportfiguur of aan 

ad verhoeff 
stevinstraat 2 
schoonhoven.

Ene, ene, ene, veel succes!



Dat training zeer belangrijk is voor 
de opbouw van je prestaties hebben we 
wel eens eerder gesteld.
Maar,

Nog zeer veel jongens en meisjes van 
onze vereniging vinden training niet de 
noeite waard om te komen.
Stommelingen!

Ook is er veel geleuterd dat er eens 
een trainer moet konen.

Die is er nu in de persoon van chris 
buitelaar.

Nu ligt het aan jullie zelf!!
Eendvogelsi

Door het leveren van goede prestaties 
doe je je vereniging in dit geval 
avantri een goede dienst.

Het is nu de hoogste tijd om te komen 
trainen.

W A A R  G E B E U R D

Toen ondergetekende zondag 1 juni 
opstond om zich op te maken voor de 
grote competitie in utrecht, kon hij zijn 
ogen niet geloven toen hij uit het raam 
keek.
Wat stond daar op het grasveld achter de 
flat, was dat niet de ooievaar?
Daar wij niets besteld hadden hielden wij 
de deur angstvallig gesloten.
Maar keek de ooievaar niet richting 37b? 
Daar woont nl* baay ooms (u weet wel van 
de voetbalstand op de feestmarkt, en de 
enige schoonhovenaar die ooit eddie 
pieters graafland passeerde).
Had hij soms iets besteld?
Maar ook daar bleef de deur gesloten, hij 
sliep zeker nog»
Nadat de ooievaar nog even uitgerust had, 
en nog vele omwonenden hem op de 
gevoelige plaat hadden vastgelegd, 
vertrok hij woer.
Wie schetst mijn verbazing toen ik precies 
een week later weer de ooievaar over zag 
scheren?
En»,» .» ...»  ja hoor daar kwam het bericht 
dat loes en baay ooms waren gezegend 
met een prachtige 6 pond zwaar wegende 
baby, een dochter saskia geheten!

zou het dan toch waar z i j n , , . . , , , , , . .» .?

Hans sterrenburg.

Het bestuur van de atletiek- en trim- 
vereniging willen langs deze weg 
loes en baay van harte feliciteren met 
de geboorte van hun dochter saskia. 
Nogmaals;

P R O F I C I A T !  ! ! ! !



TRIMVOETBAL

De ontzettend fanatieke trimmers van 
avantri voetbalden op 2 juni tegen het 
langharig tuig van smash. Ondanks het 
feit dat de regen met bakken naar 
beneden was gevallen en het veld dus 
ontzettend glad was, werd er zeer 
technisch gespeeld, vooral van avantri- 
zijde. Een 4-3 overwinning was het loon. 
Jan schilt maakte na 3 a 4 glibberige 
schijnbewegingen de openingsgoal.
Jammer dat hij later met een schouder- 
blessure moest uitvallen. Ook moest 
uitvallen dick wesdorp, maar deze 
verzwakking werd erg goed opgevangen 

door de dubbele inzet van ton peltenburg, 
die. met een grandioze lob van plm 30m 
afstand de jeugdige keeper van smash 
het nakijken gaf. De andere doelpunten 
werden gemaakt door dick kruiper en 
frits ’good oldJ de vos. Enkele kansen 
werden trouwens heel mooi om zeep 
geholpen doordat de techniek van 
sommigen op de gladde grasmat niet 
voldoende was. Ton gleed uit, cees bleef 
niet staan en hans wilde eons proeven 
hoe lekker het gras was» Een_extra pluim 
voor rinus, de keeper. Onhoudbaar 
lijkende ballen ranselde hij met veel 
bravour de sloot in. Avantri-trimmers 
zijn sinds 1972 nog steeds ongeslagen.

Toch een hele prestatie voor deze 
volledige amateurs»

TRIMBAL
Vele benen voelden eindelijk weer eens de 
buitenlucht, toen de avantri-trimploeg 
tegen de ploeg van garage schakel 
voetbalde*
De witte kuierlatten staken vrolijk uit de 
korte broeken en ze genoten merkbaar van 
de heerlijke zomeravond0 
Omdat de schrijver later aankwam, kan hij 
u niets vertellen over de eerste minuten 
van de wedstrijd®
Een wedstrijd die werd geleid door ’ good 
old* dick wesdorp, die er voor zorgde 
dat de regels strikt werden nageleeft.
De trimmers hadden al snel overwicht, 
maar ze moesten toch wachten met scoren 
totdat ondergetekende het veld had 
betreden en al vrij snel zelf mocht 
scoren*
Ja, nu had ik u graag de andere doel- 
puntmakers genoemd, ware het niet dat ik 
mijn portemonnaie had verloren met daarin 

alle gegevens van deze match*
Ik weet nog maar één doelpunt te herinnerer 
dat doelpunt van nico de melkboer die er 
de hele wedstrijd al op hadlopen azen.
Jammer genoeg voor hem werd het door de 
onverbiddelijke scheidsrechter afgekeurd 
Wel is mij nog de totale eindstand bekend,
De trimmers maakten maar liefst twaalf 
doelpunten, terwijl trimkeeper nooki 
borst vijf maal het net achter zich zag 
bollen*
Al met al een. leuke wedstrijd die zelfs 
voor het publiek misschien nog wel 
aantrekkelijker was dan alle blote 
mannenkuiten bij elkaar.
EEN WEEK LATER.. . . . . . .
Een week later voetbalden de trimmers 
tegen de tremmers.
U zult u zelf wel afvragen wie de tremmers 
zijn.
Welnu met de tremmers bedoel ik do ploeg 
van lopikse leraren die deze keer onze 
tegenstanders waren.
Deze knapen voetbalden echter zo hard dat 
ik de naam tremmers erg toepasselijk vond* 
Het veld waarop we moesten spelen was êên



grot3 zandbak, en misschien is dat ook 
wel een van de redenen waarom het nu 
veel slechter ging dan de vorige keer. 
Doelpuntenmakers blijven ook nu weer 
onbekend, alleen niet voor degene die 
mijn geldbuideitje heeft gevonden» 
ïïiteindelijk, maar dat zult u al wel 
begrepen hebben, verloren x/e deze 
wedstrijd met vier tegen twee»
Door het harde spel van de tegenstander 
kregen we net zo veel doelpunten 
tegen als gewonden mee»
Een van die slachtoffers was henk van 
meurs, die op dit moment verwoede 
pogingen onderneemt het trimrecord 
hinken : u zijn bezit te krygen0 
Ook ton peltenburg, toen altijd een 
vriéndelijke jongen, werd hard 
aangepakt toon hij er een koertje 
helemaal doorheen was.
Ja, als er zo hard gevoetbald moet 
worden hoeft het voor ons niet meer.
En eh, jongens het beste met de 
blessures hoor®

OTTO
TRIMMEN OP ZATERDAG
De tweede zaterdag in augustus starten 
we weer met een extra trimmogelijkheid 
We beginnen smorgens om 8 uur op de 
stormbaan.
Profiteer er van.

DROPPING
Op het allerlaatste moment bereikt ons 
het bericht over een dropping.
Dit zal in september gebeurene 
Organisator jan kuylenburg zal in ons 
volgend clubblad nadere gegevens 
publiceren.
Hot is de bedoeling dat het op een 
donkere avond zal geschieden»
Er moeten dan verscheidene opdrachten 
vervuld worden»

TRIMMEN IN DE ZOMER 
Dat kan! En wel elke woensdagavond om 
19<«30 uur op de stormbaan» Alle 
groepen bij elkaar, dames en heren.
Kom gerust.,.
En neem uw badmintonrackets mee.

fy j ï e l d a i i t e b u i ê

den Imttöq
LEVERT AL UW DRUKWERK 

SPECIALITEIT 

FAMILIEDRUKW ERK EN 

HANDELSDRUKWERK

schoonhoven
van leeuwenhoekstraat 14

tel. 01823-3794

m r t m t v m t t  

b d u c fc 'c v c
LEKDIJK 2— 8
TELEFOON
01823-2377-2723

Hl MAZDA
DE EXCLUSIEVE

AUTO voor een groot publiek 

Dealer voor Schoonhoven en Omstreken

a u t o b e d r i j f H avenstraal 9 2 -9 4

J. de Kluiver T e l - 0,823~2805



VAN DER HEIDEN’S
O * MODESTOFFEN

DAM 6
TELEFOON 01823-3721

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

Voor al uw tapijten en gordijnen en vitrages
zijn wij het ju iste  adres
Altijd met hoge kortingen aan de rol
in voorraad Gratis vakkundig gelegd

Onder elk wollen tapijt, gratis ondertapij* en 
tapijtlatten
Op alle meubelen 10% korting 
Op alle artikelen 5 ja a r slijtgarantie

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

LEO SMIT
VERKOOP en 
REPARATIE van

* Radio * T.V.
* Afspeel

apparatuur
* Elektrische 

huishoudelijke 
apparaten

Edisonstraat 11 
Telefoon 01823 - 3227

TIMMER EN AANNEMINGSBEDRIJF

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

Koestraat 46-48 
Schoonhoven 
Telefoon 01823-2698
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AMEnSFOORT 

14- mei

Tijdens de eerste zomeravondcompetitie 
wedstrijd om de zomercup 1975 kwamen 
wies scheepers en piet stam tot goede 

prestaties„
Tussen de 284- lopers op de 15 km 
eindigde wies als 39e in 54- minuten en

4-1 sekonden.
Piet finishte bij de veteranen als 29e 
in 62 minuten en 16  sekonden? in totaal 

werd hij 159e0

LISSE
17 mei

D-junior erwin bol nam aan de door 
de spartaan georganiseerde wedstryd deel» 
Hij bereikte op de 1000 meter een fraaie
4-e plaats in de zeer goede tijd van



3 o 22 „ 6 minuten, waarmee hij niet vei’ 
meer van het clubrecord af zit.

DEN HAAG
18 mei

Twee van onze b-junioren waren deze 
dag in den haag te vinden,
Gjjs evergroen liep een 3000 meter die 
hij als derde beeindigde in een tijd 
van 10 minuten en 10 .2  sekonden.

Dick van den dool verwerkte de nummers 
hoogspringen en speerwerpen.
Zijn resultaten waren resp. een 4-e 
plaats met 1.60  meter hoog en een 3e 
plaats met een worp van 37.65 meter.

BONN

19 mei

Tydens de goed bezette wedstrijden op 
tweede pinksterdag in bonn liep kees 
van der heul samen met leonard 
frederiks van lycurgus en theo geutjes 
van fit een 1500 meter.
Tot 300 meter voor de finish kon kees 
goed mee komen maar tijdens de laatste 
meters kwam hij nog snelheid te kort. 
Kees finishte nu in de tijd van 3.51.3 
maar wanneer zijn eindspurt door 
training verbeterd wordt zal zijn tijd 
snel in de buurt van de 3 .45«0 komen 
te liggen,

IERSEL

19 mei

Ruud smithuis nam deel aan de 10e 
pinksterloop over 25 km.
Hij bereikte zijn eindtijd van 1.52.58 
door de volgende tussentijden te lopen: 

5km-19.20; 10km-39.41; 15km-62.07j 
lOem (engelse mijlen)-67.58 en 20km- 
87.20.

SINT 0EDENR0DE 

24- en 25 mei

Zaterdag 2U mei nam gerrit do jong deel 
aan de 100 km wandel wed strijd in 
sint oedenrode.

VOOR NIEUWBOUW 
ONDERHOUD 
VERBOUW

aannemer
metselaarsbedriif

dlettink
buys ballotsingel 40 - schoonhoven - tel. 2501

FIETSEN

uw vM nhligtia vstvo«r 
uw gezondste recreati*

graag willen wij u adviseren over de fiets voor 
u uit onze uitgebreide sortering

batavus - g*z«il« - paogaot - tparte

A.LOOREN DE JONG
TELG 1023-2431  

5TBDHUI55TRHHT 7 - U  SCHOONHOVEN

Rikkoert
BOEKHANDEL LEESBIBLIOTHEEK

VOOR AL UW BOEKEN
t i j d s c h r if t e n
OOK
h o u t e n
SPEELGOED

L o p i k e r s l r a a t  45 EN
S c h o o n h o v e n PLASTIC

T e l e f o o n  01813 - 2773 BOUWMODELLEN

VOOR UW KOMPLETE WONINGINRICHTING

meer dan 1000 m2 
meubelen 
voorhaven 9

woningstoffen
haven 9 

telefoon 2516
schoonhoven



p o ste rs-p la te n-ra dio ’ s
_ „ _ J

eek
Haven 12 
Schoonhoven 
telefoon 01823-3602

X * ’

SCHOONHOVEN

HAVEN 23 t-e fo  |
TELEFOON 2262

TfSSBT
p < p " i

jeans

v * lopikerstraat
schoonhoven

(jllll ;afetaria- restaurant

s p e c ia lite it

huzaren- en zalmsalades 

in alle prijzen 

ook thuis bezorgd

haven 14 /  schoonhoven /  telefoon 2618

Gestart werd er zaterdagavond om 9 uurs 
door zo’n 50 wandelaars.
Gerrit nam al direct do leiding en 
ging in het be;;in toch wel iets te hard. 
Halverwege de race werd hij voorbijgegaan 
door dijksma, die de wedstrijd won in
1 1  uur en 21 minuten.
Geflankeerd door nog een viertal 
wandelaars kwam gerrit op elfsteden
manier als tweede over de finish.
Zijn tijd was een nieuw persoonlijk record 
nl 11.51 uur.
Dit is een verbetering van bijna 1 uur,

ALPHEN AM DEN RIJN

23 en 24- mei

Vrijdagavond en zaterdagmiddag organiseerde 
de alphense atletiekvereniging aav36 te 
alphen aan den rijn op haar nieuwe 
sintelbaan de persoonlijke senioren 
kampioenschappen van de afdeling gouda» 
Voor vele avantri deelnemers werd het 
een succesvolle wedstrijd0 
De trainingsarbeid wierp hier zijn 
vruchten af.
Naast de vele medailles die gewonnen 
werden, zijn vele persoonlijke records 
verbroken»
Grossier in titels was frans van der ham, 
Maar liefst 5 titels sleepte hij in de 
wacht.
Het voor hem ongewone nummer hink-stap- 
sprong met 12.59  meter; discuswerpen 
met 33.03 meter; speerwerpen met 44*10 
meter; kogelstoten 12 .10  meter en het 
verspringen met 6.46 meter.
Bij het polsstokhoogspringen zorgde 
wim langeland voor een verrassing door 
niet alleen kampioen te worden, maar 
ook de 4 meter te overwinnen.
Dit biedt goede perspectieven voor het 
verdere seizoen,
Wim haalde nog drie vierde plaatsen met 
de volgende nummers.
De 100 meter in 12,1 sekonden; het 
verspringen met een sprong van 6 .1 1  meter; 
en de discus wierp hij 31.28 meter ver, 
Henk de leeuw den bouter blijkt niet 
alleen volleybal goed te kunnen spelen,, 
want hij bereikte met het kogelstoten



een derde plaats met 10.92 meter en ook 
een derde plaats bij het polsstokhoog
springen met een hoogte van 3.10  meter. 
Eij het speerwerpen kwam hij tot een 
9e plaats met een afstand van 35. 88m.
Jan Zijderlaan liep al zijn persoonlijke 
records aan flarden.
Op de 1500 meter met een tijd van 4. 15.4 
minuten werd hij eervol tweede.
Jan bereikte ook de tweede plaats op de 
5000 meter en doorbrak de 16  minuten- 
barriëre door een tijd van 15.56  minuten 
voor zich af te laten drukken.
Ad verhoeff bereikte op de 5000 meter 
door een constant opgebouwde race een 
tijd van 17.28.7 minuten, waarmee hij zyn 
persoonlijk recird met 25 sekonden 
omlaag bracht,

De 1500 meter liep ad in 4.43.9 minuten 
en \jerd hiermee 14e.
Kees van der heul spaarde zich in 
verband met de deelname aan internatio
nale wedstryden op papendal het zelfde 
weekend.
Hij liep daarom alleen de 400 meter die 
hij als 2e beeindigdc in 52 seconden.
Hans sterrenburg verbeterde zijn 
persoonlijk record speerwerpen met 1 -g- 
meter door de speer 38.58 meter ver te 
werpen.
Dit was goed voor de zesde plaats.
Een zelfde klassering bij het kogel
stoten met een afstand van 9.64 meter. 
Verder werd hans 9e bij het discuswerpen 
met een worp van 26.78 meter,
Teus stigter werd derde bij het hoog
springen met l£0 meter.
Verder behaalde hij een 12e plaats bij 
het discus\^erpen, een 9e plaats bij het 
kogelstoten en een zevende plaats by 
het speerwerpen met 36.44 meter,
Gert stigter kon een afstand van precies 
40 meter op laten meten voor zijn beste 
worp met de speer.
Op de 200 meter liet hij een tijd van 
25.2 seconden voor zich afdrukken.

PAPENDAL

25 mei

Deze zondag werden op papendal senioren-

tot uw 
dienst

Petit Restaurant

„DE ENGEL”
A utom atische  Kegelbanen - Biljart - Bar 
Koestraat 4  - Telefooi. (0  1823) 23 5C
SCHOONHOVEN

RIJWIEL- EN
BROMFIETSHANDEL

halve maan 10 
schoonhoven 
telefoon 01823-2488



het juiste adres 
voor al uw 
sportschoenen 
en
kleding

VOORHAVEN 15

h e r e n m o d e h u i s

voor al uw duel
B O N N E T R I E
P A N T A L O N S
C O S T U U M S
R E G E N J A S S E N
ENZ.

H A VE N  63 - S C H O O N H O V E N  -  T E L  01823-2608

l ' W  

WARMl 
BAKKER 
IS

Lopikerstraat 34 
Schoonhoven 

Tel 01823-2503

wedstrijden georganiseerd,
Onze atleten kees van der heul en wim 
langeland hadden zich hiervoor ingeschreven 
Kees Liep in een internationaal gezel
schap de 800 meter,
In zijn serie finishte hij als tweede in 
de tijd van 1 , 54-» 3*
Wim probeerde bij het polsstokhoog
springen zijn prestatie van de goudse 
kampioenschappen te herhalen, maar moest 
na een hoogte van 3.80 gesprongen te 
hebben afhaken»
Bij het speerwerpen liet hij een afstand 
van 32c58 meter voor zich opmeten»

ROTTERDAM

25 mei

Bij de regionale atletiekwedstrijden op de 
nenïjtobaan te rotterdam hebben bert en 
dick van den dool hun successenreeks 
voortgezeto
B-junior dick xrerd eerste bij het 
hoogspringen met een hoogte van 1.70mo 
Het kogelstoten leverde hem een derde 
plaats op en een verbetering van zijn 
persoonlijk record met 34- centimeter,
De opgemeten afstand was 10e87 meter.
Zijn broer bert kwam bij het hoogspringen 
voor jongens-a over de 1.6 5  meter, 
waarmee hij op de tweede plaats kwam»
Hij liep ook nog een 800 meter met als 
resultaat een 5e plaats met een tijd 
van 2020„2 minuten.

REEUWIJK
28 mei

Tijdens de nationale driekamp op de 
woensdagavond in reeuwijk kwamen drie 
avantrileden tot uitstekende prestaties. 
Tienkamper frans van der ham verzamelde 
1927 punten en bleef zowel bij het 
discus- als bij het speerwerpen maar 
enkele cm, onder zijn persoonlijke records,

De discus wierp hij-41.74- meter en de 
speer 4-7.32 meter ver»
Bij het kogelstoten kwam hij over de 

twaalf meter met 12 .19  meter»
Bij de junioren werd dick van den dool 
derde met 134-9 punten,



Hij moest als b-junior mot a-junior- 
materiaal .worpen..
Zo kwam ny met de speer tot 38,50 
meter, de discus kwam 30,84 meter ver 
en de kogel stootte hij 9*17 meter ver, 
Bert van den dool, die geen specialist 
in werpnummers is kwam met goede 
prestaties voor de dag.
Hij had een speerworp van 37,01 meter, 
de discus wierp hij 25*28 meter en bij 
het kogelstoten kwam hij tot 8,50 meter,

UTRECHT
28 mei

In utrecht namen wies scheepers en 
ruud smithuis deel aan de 2e zomer
avond cup wedstrijd over 15  km.
Wies finishte als 54e in 55 minuten 
en 53 sekonden, terwijl ruud als 1 3 1e van 
de plm„ 280 deelnemers in de tijd van 
6l minuten en 4 sekonden binnenkwam»
Piet stam moest jammergenoeg vanwege 
een blessure verstek laten gaan,

Z0ETERMEER
30 en 31 mei

In zoetermeer behaalde dick van den 
dool het gouds kampioenschap bij de 
achtkamp voor jongens,
De eerste dag kwam hij door de volgende 
prestaties aan de leiding;
Hij liep de 100 meter in 12,8 sekonden, 
sprong 5*09 metre ver, stootte de 
kogel 10,20 meter weg en haalde bij het 
hoogspringen de 1,73 meter.
Bij dit laatste nummer liet hij de lat 
op 1,77 leggen om te trachten het 
goudse record, dat op naam staat van 
frans van der ham met 1,76  meter te 
pakken.
Dit lukte hem nog niet, maar dit record 
zal, als alles goed gaat, geen lang 
leven meer beschoren zijn.
Op de tweede dag liep h.y het aanvangs- 
nummer 100 meter horden in 18,7 sec.
Hij kwam met de discus tot een worp 
van 3 1.9 1  meter terwijl bij het speer
werpen een afstand van 38 meter voor 
hem werd opgemeten.
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i Hef gehele jaar door de nieuwste kollekties

LUXE LEDERWAREN
U weet het toch 1

Altijd iets aparts en.......... voordeliger!
Ook woensdagmiddag geopend

W. J. SEYNDER 
SCHOONHOVEN

Haven 42 - Telefoon 2486

Het laatste nummer, de 1500 meter, 
betekende voor dick weer een ware 
marathon t,
Na 5 minuten en 39°4 sekonden passeerde 
hij de finish.
Zijn puntentotaal kwam op 3872 punten» 
Dick verbrak tijdens deze achtkamp zeven 
persoonlijke records, dus over zijn 
stijgende lijn hoeven we niet te twijfelen.

TILBURG 
1  juni

Het eerste team kwam deze zondag in het 
willemll-stadion terecht,
Ze waren niet verdwaald, maar moesten 
op de aanwezige atletiek-accomedatie hun 
tweede competitiewedstrijd voor de derde 
klasse verwerken»
Met een finale plaats in zicht werd er 
een felle strijd geleverd.
Kees van der heul nam deze dag twee 
afstanden voor zijn rekening.
Hij liep nl» de 1500 meter in 3.58.2 en 
later de 5000 meter in 15 .07.6 minuten» 
Hierdoor werd een grote puntenwinst 
geboekt, ten opzichte van de eerste 
wedstrijd in vlissingen,
Frans van der ham zorgde voor een fraaie 
overwinning op de 110  meter horden in de 
tijd van 16 ,2  seconden»
Bij het kogelstoten kwam hij tot een 
afstand van 12.34- meter»
Henk schep liet op de 100 meter zijn 
tegenstanders zijn hielen zien, door als 
eerste te eindigen in 1 1 .6  sekonden,
Hij kwam ook tot, een goede prestatie bij 
het verspringen door 6.07 meter te 
springen.
Onze 1500 meter loper jan zijderlaan 
eindigde op de 4e plaats met een 
persoonlijk record van 4*13»9 minuten. 
Henk de leeuw den bouter kwam ondanks 
zijn blessure bij het kogelstoten tot 
10 .36  meter.
Met de discus wierp hij een afstand van 
35.14- meter.
Wim langeland won zijn serie van de 100 
meter in do tijd van 12 .2  seconden.
Bij het verspringen noteerde men een 
sprong van 5*87 meter ver voor wim.

Dames- en 
Herenkapsalon

dahe
Albert Plesmanstraat t 
Telefoon 2894



Yunvregë de lastigo wind moest gert 
stigter zijn 400 meter met een tijd van 
57*7 seconden afsluiten,

Chris buitelaar nam het speerwerpen 
voor zijn rekening.
Hij bereikte een 5e plaats met een 
afstand van 40,40 meter.
Bij het hoogspringen kwam bert van den 
dool en teus stigter beide over de
1.65 meter c.
De reserveploeg op de 4x100 meter, 
bestaande uit gert, teus, bert en kees 
liep een tijd van 49«8 seconden. ^
De eerste ploeg ging als eerste over de 
finish in een uitstekend 
gelopen race, 1 '
Her'. schep beet de spits af en met een 
kleine voorsprong ging chri s er goed 
tegenaan, zodat de voorsprong 
behouden bleef,
Wim langeland consolideerde de winst 
en frans van der ham wist als laatste 
man de strijd met een snelle 100 meter 
vinnend af te sluiten,
Het resultaat was een puntentotaal 
van 10 o 643 waarmee avantri I op de 
vierde plaats is beland,

UTRECHT 
1  juni

De tweede ploeg trad dezelfde dag aan 
op de sintelbaan maarschalkerweerd 
te utrechts

Kier werd de competitie voor de eerste 
klas dames en de vierde klas heren 
verwerkt a

Dit tot genoegen van vele heren!
De sterk verjongde ploeg kon onder 
prima weersomstandigheden enkele leuke 
prestaties leveren <,
De grootste verrassing was de sprong 
van 5.30 meter die voor rob voorsluis 
werd opgemeten.
Kans sterrenburg wierp probleemloos 
36,70 meter,

De 100 meter werd door rob voorsluis 
gelopen in de tyd van 13 .2  seconden,
Gerrit de jong liep volgens prognose 
de 400 meter in 61,5  seconden.
Dick van de dool kwam in de eerste

poging over de l e70 meter bij het 
hoogspringen.
Voor de 1500 meter kwam peter de kloe 

aan de start„
Na een te snelle ronde moest peter gas 
terug nemen, waarna hij in een tijd van
5. 00,3 minuten over de finish ging.
Ruud smithuis liep de 5000 meter rustig 
uit in 18 „1 1„5  minuten,
De omroeper leefde in de stellige 
overtuiging dat ene ruud smithuis op kop 
lag maar hij zal zich wel in de 
startnumsers vergist hebben.
De 4xL00 meter estafette, gelopen door 
hans sterrenburg, rob voorsluis, dick van 
den dool en piet van den dool liep uit 
op een fiasco omdat laatst genoemde loper 
het stokje niet onder controle kreegc.
Of hij was te lui om hem mee te sjouwen,
Er werd uiteindelijk een tijd van 55.4 
seconden voor ze afgedrukt.
Piet van den dool nam het laatste nummer 
discuswerpen voor zijn rekening, die hij 
naar tevredenheid met een worp van 
25,80 meter afsloot.
Totaal verzamelde do ploeg 4-425 punten 
wat mede door het verstek gaan bij de 
vorige wedstrijd, neerkomt op een 45e 
plaats in de landelijke competitie3

DIENDEN

31 mei

In de omgeving van het betuwse plaatsje 
lienden werd een 20 km georganiseerds 
Wies scheepers was daar op af gegaan,
Wies kan zeer tevreden zijn over zijn 
prestatie want hij eindigde als plm, 30e 
in de persoonlijke recordtijd van luur 
14  minuten en 1 1  seconden.
Deze tijd is voor wies nog een verrassing 
want hij had een andere tijd doorgekregen.

LISSE
4 juni

Tijdens jeugdwedstrijden in lisse vestigde 
de 13-jarige erwin bol, die in lekkerkerk 
woont, bij velen de aandacht door twee 
uitstekende prestaties te leveren.
Hij verbeterde namelijk twee clubrecords



op de nummers 80 meter en 1000 meter 
voor jongens-d,
De 80 meter liep hij in de serie in
1 1 ,8  seconden»

Het oude record stond met 12.1 op naam 
van martin veer.
In de finale 80 meter zag erwin door 
•°n aarzelende start de overwinning naar 
een ander gaan.
Op de 1000 meter werd erwin tweede in 
3o17c6 minuten.
Eet oude record stamde uit 1971 en 
stond op naam van john verlegh met
3 minuten en 19 seconden,,

PAPENDAL
4 juni

Kees van der heul liep deze woensdag
avond de 1500 meter.
Hij eindigde als tireedo van zijn serie 
In een tijd van 3.51,9 minuten,

BOSKOOP
5 juni

Op een instuif te boskoop werd door 
avantri-atleten een 3000 meter gelopen 
op een grasbaan,
Eorste x̂ erd johan kijne van metro in 
9,0207 minuten.
Jan zijderlaan werd derde in 9,38,0, 
Vierde werd hans boon in 90/47.4-.
Lange afstand man wies scheepers viel 
het lopen op de grasbaan wat moeilijk 
en kwam op 10 .06.6 minuten uit, goed 
voor een zesde plaats.
De gebroeders dool betwisten elkaar met 
hoogspringen voor dick 1,70 en voor 
bert 1,60  meter.
Het kogelstoten, wat niet hun 
specialiteit is, werd voor dick 9,30 
meter en bert kreeg de kogel 8,94- meter 
ver.

0ÜDEKERK AAN DE IJSSEL
6 juni

Hans boon nam deel aan de pjc-prestatie- 
loop,
De overwinning op de 7000 meter ging

naar steef kijne, gevolgd door hans boon 

die de tweede plaats bezette,

BRUSSEL 
7 juni

In het heyselstadion te brussel waar een 
kunststofbaan ligt, leverde kees van der 
heul een uitstekende prestatie door de 
1500 meter te winnen in 3 , 50,9 minuten. 
Het gehele lopersveld van internationale 
deelnemers bleef tot 300 meter voor de 
finish geheel bij elkaar, maar met een 
zeer sterke laatste 300 meter liet kees 
de rest van het veld z’ n hielen zien,

ALPHEN AAN DEN RIJN
7 juni

Bij pupillenwedstrijden op de nieuwe baan 
in alphen werd jaap buys eerste bij de 
b-pupillen.
Hij stootte de kogel 5,54 meter, liep de 
40 meter in 7.7 seconden en sprong
1  meter en 5 centimeters hoog,
Zyn broer benny behaalde een 20e plaats 
bij de a-pupillen van 10 en 1 1  jaar. 
Marcel posthuma werd in de zelfde groep 
1 1 e en sprong 1 15  centimeter hoog. 
Vincent sneujink behaalde een le plaats 
dankzij een verre worp met de bal, nl.
34 meter.

AALTEN

1 juni

Rinus pecht liep in aalten een door 
ava’ 70 georganiseerde wegwedstryd.
Hy finishte als 58e in de tijd van 2 uur 
en 15  minuten,

ZUG (ZWITSERLAND)
7 en 8 juni

Frans van der ham zat in de nederlandse 
ploeg die was afgevaardigd voor de 
tienkamp landenwedstrijd tegen de ddr, 
belgië en Zwitserland,
Frans werd als beste nederlander 
geklassificeerd met 6930 punten.
Hij eindigde hiermee op de 9e plaats.



Doordat de tijden electronisch werden 
opgenomen kwamen er langzamere tijden 
uit de bus, dan wanneer er met 
stopwatch.es gewerkt zou zync 
Zijn prestaties waren als volgt?
De 100 meter liep hij in 11,24- sec, 
hij sprong 6*70 ver5 stootte de kogel 
H e 78 meter ver5 sprong met de flop 
l u80 meter hoog en liep de 4-00 meter 
in de uitstekende tijd vpn 4-9o81 sec* 
De volgende dag liep bij de 110 meter 
horden in l 6»l6 sec; wierp de discus 
37a7ó meter ver; sprong tegen wind 
in met z5n polsstok 4.00 meter hoog; 
wierp de speer daarna 4-8o 80 meter 
het veld in waarna hij zJn tienkamp 
afsloot met een 1500 meter die hij 

liep in 403601 minuten*
De nederlandse heren tienkampers 
eindigden als vierde met 26,713 pt0 
Dit kwam mede door het uitvallen 
van nederlands beste tienkamper 
eltjo schutter, die geblesseerd was* 
Het juniorenteam eindigde als 3e 

met 19.241 punten.

ROTTERDAM
8 juni

Op deze warme zondag werden op de 
nenijtosintelbaan een volgeboekte 
baanwedstrijd georgani seerd *
Bert van den dool en wim langeland 
konden bij het verspringen niet zo 
goed uit de voeten komen»
Hun beste sprong bleef bij resp» 4*73 

en 5«79 meter*
Wim bracht het er bij het discuswerpen 
beter af, want hij verbeterde zijn 

persoonlijk record»
Hij wierp de discus 33.10 meter ver» 
B-junior dick van den dool kwam met 
de 1 -g- kg discus 32*26 meter ver, wat 
ook voor hem een persoonlijk record 

betekende»
Het speerwerpen leverde voor bert en 
dick resp» 32.06 en 38*04 meter op, 
waarbij vermeld moet worden dat Dert 
deze dag met een rugblessure te 
kampen had»
Onze leden uit capelle aan den ijssel

blijven hun prestaties verbeteren.
Peter de kloe en gijs evergroen liepen 
de 3000 meter in 10.27.4 en 9*49.2.
Voor beiden een persoonlijk record.
D-junior erwin bol verbeterde op de 1000 
meter zijn record door als dorde te ^
eindigen in de tijd van 3.17 minuten,y 
Later liep hij de finale 80 meter in
12  sec», in de serie werd voor hem j 

11*9  sec. genoteerd,
Wim langeland eindigde in de finale van 
de 100 meter als vierde in 12 ,3  sec.

ROTTERDAM
kralingsebos

Dik de boer deed mee aan een 1000 meter 
snelwandelen voor jongens-d.
Hij deed dit zeer verdienstelijk want hij 
verbeterde zijn clubrecord en het gouds 
record met een tijd van 5 minuten en 
58*8 seconden^
Gerrit de jong die deze dag jarig was, 
wandelde mee tussen het grote geweld. 
Wandelaars uit de hele wereld, waaronder 
de 5 man sterke selectie voor de 
olympische spelen uit mexico namen deel 
aan de 20 km snelwandelwedstrijd.
Gerrit finishte als 55e in de tijd van
2 uur, 1  minuut en 15.2 seconden.
Winnaar werd de mexicaan baustista in
1  uur, 30 minuten en 14 .3  seconden*

REEUWIJK
10 juni

Er waren twee speciale avantri-exemplaren 
afgevaardigd voor de instuifwedstrijd in 
reeuwijk»
Ze namen deel aan de 5000 meter voor 
cracks.
Piet stam hersteld van een beenblessure 
moest op zij leeftijd ervaren dat een maand 
niet trainen snel achterstand geeft 
(letterlyk en figuurlijk).
Rustig en niet forcerend liep hij de 
5000 meters in 19 minuten en 24 seconden. 
Gelegenheidsatleet-wielrenner-supporter- 
jurylid enz» otto ooms - bijzonder 
populair bij het reeuwijkse publiek - liep 
de 5000 meter in 20 minuten en 44 seconde



op even voor de wedstrijd van piet stam 
gekochte spikes.

ALPHEN AAN DEN RIJN
1 1  juni

De instuifwedstrijd voor junioren bracht 
weer enkele gegevens van de mogelijk
heden van onze atleten aan het licht.
De meest opvallende prestatie 
verrichte gijs evergroen, door de 
1500 meter en 4.35?1 te lopen.
Peter de kloe finishte ook in een goede 
tijd nl« 4. 53. 8.
Renê scherreberg finishte in do finale 
100 meter junioren-b als eerste in de 
snelle tijd van 1 2 . 1  seconden.
Bij het kogelstoten kwam hij ook goed 
voor de dag met een afstand van 9.33 
meter,
Dick van den dool werd eerste bij het 
hoogspringen met 1,75 meter0 
Nico borst en murphy lont, beiden 
junior-d, sprongen even ver, nl. 3.17 
meter.
Op de 80 meter voor d-junioren werden 
de volgende tijden genoteerd;
M. de man en nico borst 13«1 seconden, 
dik de boor 13.6 en murphy 13.8 sec.
Dik de boer en m, de man eindigden 
op de 1000 meter als 8e en 9e in 
resp, 3 ,40.3 en 3 .41.0  minuten.

HOEK VAN HOLLAND
1 1  juni

Rinus pecht, sportleraai' aan de 
capelse scholengemeenschap de glopper 
nam deel aan een prestatieloop.
Rinus legde de 15km af in plm. 63 min.

SCHOONHOVEN
12 juni

Terwijl de wielrenners aan hun tweede 
ronde van schoonhoven bezig waren en 
vele wandelaars hun afstand voor de 
avondvierdaagse aflegden, waren op de 
stormbaan atleten bezig elkaar te 
bekampen op sprint en wat technische 
nummers, fn z.g.n. instuifwedstrijd,

BEL 01823-2231 
HEYNEMAN’S 
TAXIBEDRIJF
O U D E  H A VE N  1 —  S C H O O N H O V E N

LIC H T E  EN ZW A R TE  B R U ID S W A G E N S  
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ZOEKT U EEN
SCHRIJFBUREAUTJE OF BUREAU?

Kom dan eens bij ons 
langs; wij hebben er niet 
één’, m aar wei tien 

verschillende staan!
Zo’n sortering vindt u 
alleen in:

et

STADHUISSTRAAT 17 
TELEFOON 2537



loodgieters
W AL 38 installateurs
SCHOONHOVEN  

TELEFOON 01823-2491

VOOR HEEL 
U W  HUIS NAAR

b e r k e l s  t a p i j t e n h u i s 1
SCHOONHOVEN
Haven 50 - Telefoon 01823-3901

Voor uw geneesm iddelen, ook re fo rm artike len  
cosm etica , e lastieke kousen, kn iekappen en 
enke lstukken (ook opm eten), sm eersels en zalven 
naar het vertrouw de adres:

d r o g i s t e r i j
e l s e n a a r

gedip l. d rog ist, parfumeuze, 
bandagiste  en haarspecia liste  
Haven 33, Schoonhoven, te l. 2405

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

Lopikerstraat 41 - Tel. 2430

‘."oor de sprinters waren de klimatologisch: 
omstandigheden ideaal,
De baan was perfect en de sfeer goed»
De baan was de alma ata voor atleten.
Dit bleek al direct bij de series 100 meter, 
le serie winnaar evermond van holland- 
leiden liep 1 1 ,4  seconden,
Johnny jansen van avantri noteerde 12 ,3  
seconden,
De tweede serie was voor rini van leeuwen 
van illion met 1 1 ,3  seconden,
In de derde serie spotte henk schep met 
de theorie dat een sprinter z?n top op 
20-23 jarige leeftijd bereikt»
Want deze 30-jarige atleet won deze serie 
in 11,3 seconden, slechts l/lO sec, 
boven z5n beste prestatie,
Wim langeland noteerde 1 1 ,6  seconden, een 
verbetering van zijn persoonlijk record 
met 4-/10 seconden,
Bert van den dool liep 12,7 over de 100 
meter,
In de finale kwamen de serie winnaars en 
de snelste tweede tegen elkaar uit.
Helaas was rini van leeuwen uitgevallen 
want tijdens het hoogspringen was rini zo 
ongelukkig geland dat hij door confrontatie 
van zijn neus met zijn knie en lat zsn 
neus brak.
Zo is het mogelijk dat je bij hoogspringen 
k.o, van de landingsmat gedragen wordt 
zonder direct kontakt te hebben gehad met 
de tegenstander,
De finale 100 meter werd gewonnen door 
henk schep in 1 1 ,4  seconden voor e, vermon 
met 11,5 en wim langeland met 11,7 sec. 
Renê scherrenberg wilde voor z?n oudere 
clubgenoten niet onderdoen en won de 100 
meter finale bij de b-junioren in een 
fraaie tijd van 1 1 ,8  seconden.
Bij het hoogspringen won dick van den dool 
bij de b-junioren met 1,6 5  meter.
Bij de heren won teus stigter met 1,65 
meter, op de voet gevolgd door henk de 
leeuw den bouter die op verrassende wijze 
ook de 1,65  meter overbrugde.
Derde werd wim langeland met 1,60 meter. 
Ook voor bert van den dool 1.60 en 
henk schep werd verdienstelijk 6e met een 
hoogte van 1 ,5 5  meter,
Sen geslaagde avond!



SCHOONHOVEN 
14  juni

Aan de pupillenwedstrijd die op de 
stormbaan werd georganiseerd, namen vier 
pupillen van trainer-materiaalbeheerder 
hans sterrenburg deel»
B-pupil jaap buys wierp de bal 27 
meter, liep de 40 meter in 7*5 sec» en 
sprong 3*21 meter ver waarmee hij als 
derde eindigde met 1675 punten.
Bij de a-pupillen eindigde marcel 
posthuma op de 5e plaats met 2162 pt.
Hij liep de 60 meter in 9.2 seconden, 
sprong 3.75 meter ver en stoote de 
kogel 6,35 meter ver,
Bennie buys leverde volgende prestaties; 
60 meter in 10,5 sec,;, 3.39 meter ver 
en met de kogel een afstand van 
5,88 meter, in totaal 1735 punten. 
Clifford lont liep de 60 meter in 
10,9 seconden, sprong 3,11 meter ver 
en stootte de kogel 5.76 meter ver, 
wat in totaal 1582 punten opleverde„
Na afloop van deze driekamp werd er 
een 1000 meter gelopen»
Marcel posthuma finischto als 5e in 
3 .4 1b5 minuten»
De avantri pupillen liepen ook nog een 
estafette 4^60 meter en wel in 41. 
seconden rond,

DEN HAAG
14 on 15 juni

Zaterdag en zondag werden op de 
sintelbaan laan van poot de zuid- 
hollands e districtskampioens chappen 
gehouden,
De eerste dag was het mooi weer, maar 
de tweede dag moesten enkele nummers 
door de regen worden onderbroken. 
Zaterdags kwam jan zijderlaan uit op 
de 5000 meter, wat hem een 5e plaats 
opleverde met een tijd van 16 ,1 1 .0  min» 
Kees van der heul. liep op de 1500 
meter .naar een overtuigende le plaats 

in 3.57.7»
A-junior bert van den dool eindigde 
op de 1500 meter als 8e in 4«48.5.
Bij het verspringen werd hij 5e met 5»01m,

Landbouw- 
mechanisatiebedrijf 
3 . A. POSTHUMA

Off. dealer DEUTZ-FAHR
Nieuwe en gebruikte 

Tractoren en Werktuigen 
Verhuur van tractoren 

Las- en
Constructiewerken 

Opweg 13 
SCHOONHOVEN Telefoon 01823 - 3017

f « .  J . J .  v a n  t e p e r e n  e n  Z n .
Groothandel 

in levensmiddelen
KOESTRAAT 126 
TELEFOON 2290

u w  KRUIDENIER
VOOR AL UW MERKARTIKELEN J

H. A. de Langen
Vanleg e n  o n d e r  h o u d  v a n

M . K C T R .  L I C H T - ,  K K A C H T -
K \I)IO - KM T K L K V I S I K - I N ' s T  \ l  -
1. V T I K S

*  1 z u i d e l i j k  e r k e n d . SCHOONHOVEN 
T e l e f o o n  2 4 7 1  
L o p i k e r s t r a a t  4 3

voriet
------ A .L O O R E N  D E J O N G ------
Haven 73 Schoonhoven



schoonheidssalon

lopikerstraat 7 
schoonhoven 
telefoon 2039

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

JOOH-'SRTS
kunstnijverheid

G A LE R IE  
n F  1 F K

in d ia k led in g
IS  O O K g la s  en keram iek

ZE LF D E  A D R E S
TE

V IN D E N V O O R M E N  3

Ie volgende dag noest wim langeland
polsstokhoogspringen.
loer de onderbrekingen werd dit nummer
een langdurige geschiedenis.
levens kampte wim met het probleem dat de
lercq-stok van de vereniging te licht
voor hem is geworden, zodat hij vreest
iat bij te veel buiging, deze stok het
cegeeft.
Vooral omdat hij al twee van deze stokken 
heeft gebroken.
Hierdoor kwam wim niet hoger dan zijn 
aanvangshoogte van 3.60 meter.
De 800 meter voor senioren leverde voor 
kees van der heul geen problemen op, 
hoewel hij er een, voor buitenstaanders, 
vreemde taktiek op na hield.
Hij liep de 800 meter bestaande uit 2 
ronden als volgd;
De eerste ronde hield hy zich voorin de 
groep lopers op.
Aan hot begin van de tweede ronde liet hij 
zich naar de laatste plaats afzakken, om 
bij het begin van de laatste bocht weer 
buitenom naar voren te demareren en op de 
laatste 100 meter zijn tegenstanders van 
zich af te schudden.
Zijn tijd werd 1 minuut 56.1 seconden.
Bij het speerwerpen voor junioren-b 
eindigde dick van den dool op de 5e plaats 
net een afstand van 36,08 meter.
Bert van den dool behaalde twee maal een 
6e plaats met de nummers hoogspringen, 
waar hij 1,6 5  meter haalde en het 
loopnummer 800 meter waar hij een tyd 
van 2.18.4- voor zich liet afdrukken.

voor een moderne 
en betrouwbare huurauto

bel 2488 (01823)

n  a r ip n  haak halvemaan 10n .  d .  u e n  H d d K  schoonhoven



CLUBRECCRDS AVANTRI-HEREW 
bijgewerkt t/m 12  april 1975

100n f,v,d,han 1 1 . 1 1974

200m f,v,d.ham 22.7 1974

400m f.v.d.ham 49.7 1974

800m k.v.d.heul 1.51.3 1973

lOOOm k.v.d.heul 2.27.0 1971

1500a k.v.d.heul 3.44.9 1974

2000m k.v.d.heul 5.36.0 1971

3000m k.v.d.heul 8. 20.8 1974

5000m k.v.d.heul 14.47.4 1973

lOOOOm g.d.jong 36.19.2 1973

I 5000m k.v.d.heul 49.14.0 1974

10 mijl k.v.d.heul 52.58.0 1974

1  uur w.brauns l6.680,80m 1974

20000m w.scheepers 1.14*45.0 1975

25000m g.d.jong 1.38.48.0 1968
30000m w.brauns 1 , 56.00.0 1974

marathon w.brauns 2.51.07.0 1974

llOm horden f.v.d.ham 15.9 1974

200m horden h.schep 27,0 1971

AOOm horden j.kluifstra 1 .02.2 1965
3000m steeple k.v.d.heul 9.48.4 1971

3km snelw. g.d.jong 15.29.4 1970

5km snelw. g.d.jong 26.47.0 1966
10 km snelw. g.d.jong 52. 20.0 1965

1  uur snelw. g.d.jong 10.826.35m 1966
20kn snelw. g.d.jong 1.54.15 1965
2 uur snelw. g.d.jong 20.427.00 m 1974

30km snelw. g.d.jong 3.07.36.0 1974

lookm snelw. g.d,jong 12.50.31.0 1972

100 miil snelw.g.d.jong 22.27.29.0 1970

psh f.v.d.ham 4.40m 1974
Jr
hoog f.v.d.ham 1.80m 1974

hss h.d.l.d.bouter 13.22m 1971

ver f.v.d.ham 6.78m 1974

kogel f.v.d.ham 13.35a 1974

discus f.v.d.ham 4 1.98m 1974

speer f.v.d.ham 48.74a 1974

tienkamp f.v.d.ham 7152pt,. 1974

4xl00m a.hoon
k.v.d.heul
h.schep

45.6 1974f.v.d.ham

ipcL500m h.boon
j. zijderlaan
c.potuit

1973g.d.jong 18.13.7

voor üederwaren
naar de vanouds 
bekende 
lederwarenzaak 
van schoonhoven

tLbrandslopikerstraat 36 
telefoon 2428 
schoonhoven

HET JUISTE ADRES 
VOOR AL UW 

ROOKARTIKELEN
IS

LOPIKERSTRAAT 3 
SCHOONHOVEN
TELEFOON 2506 SIGARENMAGAZIJN

CUBA

Fa. Deerenberg
gediplomeerd
opticiën,
oogmeetkundige

haven 38 - 40 
telefoon 2412

OE OPTICIKN VOOR UW BRIL

KLEDING VOOR 
JONGENS EN MEISJES 
VAN 2 TOT 12 JAAR

haven 59 - schoonhoven - telefoon 2062



jietóen
U> geen ^
atletiek 

}ietóen 
ié wel 

trimmen

Fa. v. d. Wijngaard
BROMFIETSEN

r > a l  KOESTRAAT 95 - 99RIJWIELEN TELEFOON 2930

DAF

CATSBURG 
SCHOONHOVEN
Bergambachtersfraat 5 

Telefoon 01823-3367

-I. est» k,v*'d,heul 
f«v.d.ham
w.langeland
h,schep 3.36.5 1973

_:300m a.verhoeff
h.boon 
f*v*d*ham
k.v.d.heul 8.35.4- 1974

_c_00m k, v»d. heul
h.boon 
a.verhoeff
?????????? 3.41.6 1974

Inmiddels zijn er al vele clubrecords 
gebroken.

— +  + + + + + + + +  + + + + + + + + -f- +

I-SLEZEN

'■a de opening van de prachtige atletiek- 
eccomodatie in alphen aan den rijn las';ik 
~og een verheugend bericht in de krant.
3e gemeenteraad van waddinxveen stelde 
een bedrag van 40.000 gulden beschikbaar 
•-■oor het opknappen van de nog niet zo 
oude sintelbaan van de atletiekvereniging 
antilope.
"iet iedereen was het daar mee eens, twee 
leden van de raad waren om principiële 
redenen tegen.
Zij steldens
Wij zien het als onze plicht de overheid 
er op te wyzen dat het gebod van god is 
om te rusten op zondag.
Gelukkig voor antilope kwam het voorstel 
er toch door!

-  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  4- +
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DE JARIGEN IN JULI

1 1  jan van steyn
12  kees van der’ heul
13 mevre Vod, vat
26 frans van der ham
3 1 henk stigter’

DE JARIGEN IN AUGUSTUS

1  mevr, de jong 
1  freek helthuis
7 mevr» van vianen
7 mevr» klijmij
8 wim rond

13  jan van der stok
14  h* hoogerwerf 
22 henk schep
25 jan schilt
29 mevr 9 zwijneriburg

Van harte gefeliciteerdl

ASSURANTIËN
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN 
TAXATIES 
ADVIEZEN

S. BURGER
D O E LE N P LE IN  11 
S C H O O N H O V E N  

T E LE F O O N  01823-3466

de mode van 'morgen' 
vindt u vandaag’al bij

van niekerk herenmode
ZOALS SHIRTS 

DASSEN 
PANTALONS 
ANKLETS 
ENZ.

m

van niekerk herenmode

voor de man diegezieriwil worden 
lopikerstraat 19 - schoonhoven - tel. 01823-3064



AARDAPPELEN - GROENTEN 
FRUIT
DELICATESSEN EN WIJNEN

J. den Braber £
Lopikerstraat 28 
Schoonhoven 
Telefoon 26 80

dickhoff
■ M H 9  f o t o  

c in e
Lopikerstraat 5 7

restaurant
de stadsherberg

bruiloften ^
i idiners / l

recepties ^ 1
ikoffietafels M opweg 2 
1 schoonhoven

feestavonden « *  tel. 2330

op dekorrel
?. 0 G E R B A N  W I S T E R

Ier. der beste atleten van groot- 

'rrittannl’d is roger bannister geweest» 

Geboren in 1929 te londen trad als loper 

:p de middenafstand in de jaren 1953 en 

1954- sterk op de voorgrond.

Tp 6 mei 1954- leverde bannister een 

prestatie, die nimmer in de historie 

van de atletiek zal worden vergeten,

-lij liep de mijl binnen de grens van vier 

minuten* De droommijl.. . . . . .

Bannister liet zich trekken door 

brasher en chataway, twee zeer sterke 

middenaf standlopers.

Brasher won in 1956, twee jaar later, 

het olympische kampioenschap op de 3000 
meter steeple en chris chataway is 

beloond met het wereldrecord op de 5000 
meter.

In de wedstrijd in het white citystadion 

leidden brasher en chataway tot op 300 

meter van de finish*

Brasher viel terug en toen ontstond er

VOOR AL UW RADIO- EN TELEVIS1E- 
APPARATUUR

verhoef
kerkstraat 11 
schoonhoven 
tel. 3369



een scherp duel tussen bannister en 

chataway.

Bannister zette de eindspurt in en 

zegevierde onder onbeschrijfelijke 

enthousiastme van de toeschouwers in 

de tijd van 3 minuten 58,8 seconden, 

de vier-minuten-grens was doorbroken,

De muur was geslecht, de muur, waar

tegen atleten van wereldklasse zoals 

haegg, anderson, lovelock tevergeefs 

hadden opgetornd.

Na bannister, een bekend medicus in 

de engelse hoofdstadj hebben 

tientallen atleten de afstand binnen de 

vier minuten afgelegd.

Bannister zelf heeft verklaard;

Wij atleten keken tegen deze grens aan 

als een onoverwinnelijke barrière.

Fysiek was het ons v/el bekend, dat wij 

onder die vier minuten zouden kunnen 

blijven, maar psychologisch betekende 

die vier minuten een ontzaglijke 

hinderpaal.

1  1

r  h 1"

K  ó j i < »  k  0
f
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T R A I N I N G S T I J D E N

Senioren en de oudere junioren 

iedere dinsdagavond 

van 19,00 tot 21,00 uur

junioren

iedere woensdagavond 

van 18,00 tot 19.00 uur

T R I M  G R O E P E N

Tijdens de zomervakantie zijn er 

train/trimtijden als volgt s 

iedere woensdagavond dames en heren 

iedere zaterdagmorgen om 8 uur 

zie ook de trimrubriék voor de 

specificatie

lü 1 
:> | s
~  <L

| ó — 

f) 5
ET 

» { : 
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O V E R Z I C H T  (t /i  11-6-1975)
82 wedstrijden 
46 wedstrijdatleten

aantal «persoonlijke 
wed strijden. r e cord s

dik den boer 8 6
erwin bol 19 2.
hans boon 8 -

wim brauns - -

nico borst 1 -

benny buys 4 5
jaap buys 4 7

chris buitelaar '4 -

bert van den dool 14 10
dick van den dool 1 1 16
piet van den dool 4 1
lia ende 5 -

gijs evergroen 9 2
frans v,d. grijn x 1
ben gubbels 1 -

frans v.d. ham . 9 2
kees v.d. heul 16 1
karei in ’ t hout 2 1
rob v. iepenburg 4 1
ron v. iperen 1 1
gerrit de jong 15 3
nico de jong 21 —

peter de kloe 8 -

wim langeland 9 7
henk d .l.d .b . 4 2
c. lont 1 -

murphy lont 4 2
s.lont 2 -

m, de man 1 -

rinus pecht 18 -

jan post 8 -

marcel posthuma 4 5
frans rietveld 5 -

ronald rijkhoek 1 -

wies scheepers 15 3
henk schep 2 -
rené scherrenberg 6 3
ruud smithuis 3 -

. :ent sneuj ink 1
stam 1 1

sterrenburg 3
stigter 4

* : _5 stigter 3
ï-i vtrhoeff 9
-. ronk 2
r : b voorsltlis 3
; ar, zijderlaan 13

D I1»

t z z . 26 atleten kwamen er 93 persoonlijk 
r :-:;rds.

::.VID MEESTE WEDSTRIJDEN

vico de jong 21
:rvin bol 19
rinas pecht 18
v-:es v.d. heul 16
gerrit de jong 15
fes scheepers 15
:ert v.d, dool 14
; ar. zijderlaan 13
lick v.d.dool. 1 1
riet stam 1 1

STAND PERSOONLIJKE RECORDS

ück v.d. dool 16
:ert v.d. dool 10
'-in langeland 7
;aap buys 7
ück den boer 6
benny buys 5
marcel posthuma 5
rob voorsluis 4
verrit de jong 3
vies scheepers 3
renê scherrenberg 3
ad verhoeff 3
jan zijderlaan 3

10 NIEUWE CLUBRECORDS

20 km heren 

wies scheepers
1.14.45
5-4-1975 
te leiden

1

1
3

4 
3

1



hoogspringen heren 1.80 meter 
frans van der ham 
8-6-1975
te zug Zwitserland

speerwerpen heren 4-8.80 meter 
frans van der ham 

8-6-1975
te zug Zwitserland

80 meter jongens-d 
erwin bol
11.8 seconden 

4-6-1975 
te lisse

1000 meter jongens-d
erwin bol
3.17.6

4-6-1975 
te lisse

1000 meter jongens-d
erwin bol
3.17.0

5-6-1975
te rotterdam

hoogspringen pupillen-a jongene 
marcel posthuma 

1.15 meter 
7-6-1975
te alphen aan den rijn

hoogspringen pupillen-b jongens 
jaap buys
1.05 meter 
7-6-1975
te alphen aan den rijn

kogelstoten pupillen-b jongens 

jaap buys 
5 .54meter 
7-6-1975
te alphen aan den rijn

1-1 km snelwandelen heren 
::rrit de jong
11.51.00.0 uur 

_-5 25-5 1975 
;*. oedenrode

iTETWE CLUBREC0RDS DIE NOG NOOIT 
UrDER WAREN GEL0BEN

1 mijl heren 
; e s van der heul 

-.19.0 

1-5-1975
■ .schoonhoven

1 km snelwandelen jongens-d 
ü> den boer 
c,02.2

23-3-1975
rotterdam

1 km snelwandelen jongens-d
iik den boer
5.58.8

3-6-1975
‘ e rotterdam

24 uur snelwandelen 
gerrit de jong 
183110 meter 

3-4-1975
te rouen (frankrijk)

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

Er zijn mensen in schoonhoven en 
omgeving die de krant lezen, en dan 
speciaal de atletiekverslagen.
Stel deze mensen niet teleur...,.
Het is toch een kleine moeite als 
je wedstrijden bezocht hebt, je 
resultaat even door te geven?
Avantri, dus ook jy, vaart er wel bij! 
Opgeven mondeling of sc hriftelijk, 
bij ad verhoef f, stevinstraat 2, of bij 
piet stam galvanistraat 64.
Sn dan wel direct na een wedstrijd 
opgeven en geen dagen er n a . . . . . . . . !

DOEN ! ! ! !



DOEN
Weet je iemand die lid wil worden van 
avantri?
Sleep ze gerust mee naar de trainings- 
avond*

VERHUIZEN
Als u gaat verhuizen hebben wij graag 
een berichtje daarvan? dit in verband 
met de bezorging van ons clubblad»
Wij als redaktie doen er werkelijk alles 
aan om u op tyd van informatie te 
voorzien.
Dat kan natuurlijk alleen maar als u 
mee werkt!

OPRUIMEN VAN MATERIAAL 
Het gebeurd nog steeds dat discussen 
en andere materialen na gebruik niet 
opgeruimd worden»
In feite is het toch een kleine moeite? 
Voortaan dus je handel opruimen!

op de 2e etage vindt u onze

£  FM SHOP
met o.a.

spijkerbroeken
korduroybroeken
diverse andere je 3 P lS  

moderne terlenka

en tweed pantalons
kostuums
en een enorm uitgebreide

kollektie getailleerde 
overhemden

en shirts
om te onthouden

FM SHOP

FAVETEX € \  
MODECENTRUM
koestraat 121a

schoonhoven 
tel. 01 8 2 3 -2 5 0 4



P O R S U L
SCHOENEN

M O D E
SCHOENEN

lopikerstraat 29 telefoon 3724

de
nutsspaarbank 

voor al uw  
geldzaken

kruispoortstraat 2 - 4 
schoonhoven 
telefoon 01823-2544

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

GBOENEVEL»

vlees staalt spieren!
SLAGER 

WOONING

^-'STELLING BESTUUR AVANTRI

. :r;itter 
. t . i.dool 

ilirecht beylinggracht 44 
• i :  crioven 
'-I :: öon 2566

; irrtaris 
jong 

>:•= straat 132 
-elefoon 010-330544

; sningme e s t er 
..rond
, e, schreuderstraat 21 

Telefoon 2196

' .wesdorp 
-.bI  2
Telefoon 010-144422

...sterrenburg
eiam van vianenstraat 55c

e. stam
=aivanistraat 64 
Telefoon 3412

~evr. t» sluis
reinier de graafstraat 11

2.v,d.aeer 
rotterdamseweg 21 
üelefoon 3301

h,schep
regiment van heutszstraat 4

KOESTRAAT 75 - SCHOONHOVEN - TEL 2672
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EE piet van den dool 

nico de jong 

gerrit de jong 

hans sterrenburg 

henk schep 

piet stam 

ancLfS arends 

otto ooms

1


