


’N VISIE TER VISIE

Vervelende feiten die onze vereniging 
in de afgelopen maanden zijn overkomen, 
hebben mij doen besluiten om in deze 
aflevering van avantri magazine mijn 
visie ter visie te plaatsen,
De rubriek een voord vooraf in het 
decembernummer schijnt door enkele 
atleten goed te zijn gelezen, maar niet 
goed te zijn begrepen.
Er stond onder meer, en ik citeer;
Jmisschien is onze armlengte te kort 
om in het grote geheel een bijdrage



te kunnen leveren, !
Ik heb er dan ook behoefte aan om nog 
eens een blik terug te werpen op de 
voor avantri zo belangrijke wedstrijden, 
zoals kompetitie en goudse 
klupkampioenschappen»
Er is toen gebleken dat enkele atleten 
die over een goede lichamelijke 
kwaliteit beschikken toch een slechte 
mentaliteit bij zich dragen jegens 
de klup.
Er werd op belangrijke momenten zomaar 
weggebleven, zonder ook maar even 
fatsoenlijk af te melden»
Ik moet zeggen dat het enerzijds een 
bron van inspiratie was voor de 
andere teamleden om er een extra 
schepje bovenop te doen, doch 
anderzijds zette men de klup in haar 
hemde
Laten we elkaar geen knollen voor 
citroenen verkopen, want avantri 
biedt toch de mogelijkheid om iets 
te bereiken in de sport, en als dit 
dan de wrange vruchten zijn, vind ik 
dat eventuele maatregelen 
gerechtvaardigd zijn»
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AVANTRI WAS GASTHEER

Na een lange dag wachten kwamen ze dan 
eindelijk, de atletiekploeg van het 
engelse Gloucester,
ss Avonds om kwart voor elf arriveerden 
ze onder aanvoering van hun twee 
opperhoofden Terry Haines en Ronnie 
Freeman in Schoonhoven,
Na een rommelig maar daarom niet minder 
hartelijk welkom zochten de vermoeide 
engelsen al snel hun tenten op, om na 
deze lange dag ( } s morgéns om vier uur 
waren ze vertrokken) eindelijk te gaan 
slapen.
Slaperig waren ze wel, vooral Dennis 
Coughlan,
Foor hij ging slapen wilde hij nog eren 
naar het toilet,
Hij wilde er via een lager gelegen 
weggetje heenlopen en toen hij van de wal 
op het weggetje sprong bleek het een 
lekkere moddersloot te zijn.
Een ander die nog niet erg tot rust was 
gekomen was David Dalton, al slaapwan
delend liep hij de hele baan rond en toen 
hij weer in z’n tent terug kwam 
probeerde ■ hij zJn maats de tent uit te 
werken.
Verder verliep de nacht erg rustig, net■ 
als de volgende dag toen er alleen -maar 
een beetje werd geluierd en gezwommen» 
Donderdags moest er in Reeuwijk worden 
aangetreden voor de eerste van een 
lange reeks wedstrijden.
Het werd een leuke en gezellige 
wedstrijd met als hoogtepunt de 10 km. 
Door het uitlopen van het programma 
moest deze in het donker worden gelopen. 
En daar in de duisternis kregen we een 
onvergetelijk gevecht te zien tussen 
quick-starter Roel van Zuilen en de 
kleine engelse vechtjas en marathonloper 
Dave Dowdle, die uiteindelijk werd 
beslist in het voordeel van de hollander* 
Net zo als wij, zal Dave zelf deze race 
ook niet snel vergeten, want toen hij 
was gefinisht en z’n schoenen uitdeed 
bleken zijn voeten helemaal te zijn 
opengelopen.
Dit was voor Dave gelijk het einde van
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z5n optreden in nederlande 
Vrijdags werd er wat getraind voor de 
volgende dag waarop de officiële 
ontmoeting tussen de teams van 
Gloucester en de afdeling Gouda zou 
plaats vinden,
Zo gezegd, zo gedaan, op zaterdag 
vertrok de hele santekraam naar Alphen 
aan den Rijn»
Mede dankzij het weer en de geweldig 
goede akomodatie werd deze wedstrijd 
één groot sportief festijn tussen twee 
gelijkwaardige ploegen»
Spanning was er volop, vooral toen 
bleek dat het laatste nummer, de 
4 x 4.00 meter, de beslissing moest 
brengen»
Deze estafette werd overtuigend 
gewonnen door de ploeg van Cloucester 
die hiermee de overwinning uit het 
vuur sleepte*
?s Avonds werd er ter ere van de engelse 
gasten een diner gegeven in Avifauna» 
Triest was daar de aankomst van de 
aanvc.vster van de engelse damesploeg 
die 'speciaal voor deze wedstrijd naar 
nederland was gekomen, maar door 
slechte afspraken pas Ss avonds, 
terwijl ze Ss morgens om half acht al 
in Rotterdam tras, met haar club 
herenigd kon worden»
Js Zondags xrerd Noordwijk met een bezoek 
vereerd0
De hele ploeg profiteerde deze dag 
van het mooie weer en twee tinten 
roder kwamen ze weer op de stormbaan 
terug»
’s Maandags en dinsdags stond er een 
tienkamp op het programma die werd 
gewonnen door vim Langeland*
Geraint Griffiths verbaasde iedereen 
en zichzelf nog het meest met het 
behalen van de tweede plaatsc 
Geraint versloeg zelfs de tienkampers 
tweeling Karlssonc
Ook Phillip de Driver liet op enkele 
nummers een geweldige indruk achter 
totdat hij op de 5000 meter sneuvelde» 
Een dikke knie was er de oorzaak van 
dat de sportieve chauffeur op moest 
gevena

? s Woensdags werd het bezoek van de 
engelsen afgesloten met een gezellige 
barbeque.
Deze werd opgeluisterd met veel gezang. 
De volgende morgen vertrokken onze 
gasten na een week van fijne sport, veel 
gezelligheid en mooi weer»
Laten we hopen dat de Goudse ploeg het 
volgend jaar in Cloucester net zo tref't0 
Aan de engelsen zelf zal het niet 
liggen* »»ft©a9a»
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Atletiek is boven alles een manier om 
mensen te ontmoetens
Als je goed en gelukkig genoeg bent is 
het een manier om de wereld en mensen 
in vele landen te zien»
Daarom denk ik dat we ons erg gelukkig 
mogen prijzen dat we in hólland waren.
Dat we konden genieten \ran het weer, 
het landschap en de enorme gastvrijheid 
van de nederlandse bevolking»
Omdat we nu eens verder gingen dan alleen 
het stadscentrum van Cloucester, 
betekende dat voor ons, dat we haast 
op moesten staan voordat we naar bed 
gingen»
We vertrokken al om vier uur ?s morgens. 
Zelfs de mussen sliepen nog, maar we 
wekten ze met een slaperig, oggy, oggy, 
en lieten ze hoestend in een leegte 
achter»
Het Kanaal was erg rustig en niemand 
was ziek.
In feite waren de bulten en muggebeten 
het ergste van de hele vakantie, maar 
we hadden ze thuis toch ook gekregen»
Het belangrijkste voor het slagen van 
deze reis was irel het plezier dat 
iedereen in de atletiek had.
Ik denk dat er anders niemand de eerste 
dag om half acht zou zijn opgestaan. 
Niemand doet dat tegen, zijn zin in«
De wedstrijd van zaterdag tegen de 
afdeling Gouda was voor ons wel de beste


