


De trimavonden in de zaal gaan 
weer beginnen op woensdagavond 
21 augustus in de sporthal. De 
tijden voor deze groepen zijn het 
zelfde gebleven als vorig jaar.
Ook de twee' donderdag groepen 
blijven hun conditie op pijl houden 
en wel op 22 augustus.
Op het moment weten we nog niet 
of deze groepen al naar het lokaal 
aan de spoorstraat gaan, zodra 
dit definitief bekend is dan hoort 
u dit wel via een stencil. 
Voorlopig houden we dus het lokaal 
van de lts nog aan.
De tijden blijven gelijk.
Éfieuwe trimleden kunnen voorlopig 
nog niet toe gelaten worden, 
uitgezonderd de. herenploeg op 
donderdag, daar kunnen nog wel 
enkele mensen bij. De overige 
groepen zitten’berstens’ vol.
Tot en met 1*4 augustus kunt u nog 
buiten trimmen op woensdagavond 
half acht.
Maak er gebruik van, en pompt 
uw longen vol met heerlijke frisse 
lucht.

KOM....
KOM OP....
KOM OP TIJD dan mist u het inlopen

niet.....
en dit voorkomt 
blessures....

Ad Verhoef.



Wist u dat trimmen niet 'He- - 
lichamelijk goed is om he~ 
woord fantastisch niet te ge
bruiken, maar ook voor een 
geestelijke opknapbeurt zorgt. 
Denk maar aan de spanningenf 
ook de hele kleine dagelijkse 
dingen waarvan u het geheel 
niet merkt.Zei^s bij de krant 
lezen kan even een verontwaar
diging ontstaan, denk o.a. bij 
vrouwen als zij lezen over 
kinder- of babymishandeling. 
Mannen hebben een dergelijke 
spanning goed kunnen waarnemen 
bij het wereldkampioenschap 
voetballen op de buis.
Het kan ook enige verstrooing 
geven als men naast het huis
houden nog iets om handen heeft 
ofdat men samen met anderen 
iets tot stand brengt.
Als u dat eens zou willen pro
beren dan weet ik nog wel wat. 
Onze redakteur henk schep heeft 
ons van een- machtig mooi 
clubblad voorzien.
Hoe kómt het bij u in huis?
Dat antwoord weet ik wel, door 
de brievenbus, vraag-goed be
antwoord. Maar zo eenvoudig is 
het niet.
Als- leek zal ik een poging 
wagen om u de werkzaamheden 
op te noemen.
Sorteren van ingezonden kopy en 
eventueel verzamelen van gege
vens uit kranten, tijdschriften, 
en andere documentatie.
Indelen van het blad, waarbij he 
aantal pagina’s altijd op een 
veelvoud van 4 moet uitkomen. 
Het typen van de stencils en he 
afdraaien daarvan.
Het vouwen en het nieten.
Het bezorgen van het clubblad. 
Welke dames of heren willen 
zich verdienstelijk maken voor 
de vereniging bij de uitgifte 
van avantri magazine.
Het is leuk werk en het brengt



jietóen 
ió geen 
atletiek
jietóen 
ió wel 
trimmen

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

telefoon 2930

wat afwisseling in het dagelijks 
leven - het zorgt voor de brood
nodige variatie - Wie weet wat u 
voor plezier er aan heeft om met 
anderen iets tot stand te brengen, 
Om dan bij het iedere maand 
verschijnende avantri magazine te 
zeggen: dat hebben we weer fijn 
gefikst en bovendien geestelijk 
getriirt.
U kunt u aanmelden bij redakteur 
henk schep, pieter van den dool, 
het bestuur of bij uw trainer.

Wat gaat u na uw vakantie doen? 
Fijn trimmen?
Heeft u in uw vakantie ontdekt 
dat als u trouw heeft getrimt, u 
meer profijt van uw vakantie heeft 
gehad, bij het wandelen, fietsen, 
spelen met de kinderen, eventueel 
bij het bergbeklimmen.
Door uw gritere uithoudingsvermoge 
had u meer vakantieplezier. Heeft 
u alleen maar plat gelegen om 
bruin te bakken, met of zonder 
croma, dan wordt het tijd dat u na 
de vakantie wat aan de bewegings
armoede gaat doen en daarbij te 
denken aan het aantal kilo’s die 
er bij gekomen zijn.
Dus alle reden om even trouw te 
gaan trimmen.

In zweden heeft een onderzoek 
plaatsgevonden naar het percentage 
ziekmeldingen van de werknemers 
die wel en niet sport beoefenen 
(o.a. trimmen).
Het percentage voor sportbeoefenaa 
was 6<f0 en voor niet beoefenaars 
van sport 11 <f0

Dick V/esdorp

I deze advertentie ziet.
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OVERIJSSEL

&UID-HOLLAND

boeide, sportvelden Koekoekswaard Tienho- 
'er.
Serkel Rod®anjfe, Oostersingel 
EMft, parkje buitenhof a/d van de Siootsingel 
^ordrecktj, Waaüjpark 
Sooda, spcrtcomjpL Oosterwei 
^Greyenhage, Zuiderpark 
R-GmvenaageP GingendeaJ 
s-Gravenhage» Scheveningse bosjes 
s-Gravenfeage, Waalsdorpervlakte 
a-Graveafeage, landgoed Overvoorde 
GterMfiC&em, buiten de watermolen 
Sroot-Affiuraers, i.d. bermen v.d. Peppelweg 
üo<ek yaa Holland, Roomse Duinen 
Katwijk, bos van Persyn 
<»4*a*siai», recr. p. Sluispolderw.
Naaldwijk, Hoge Bomen
Mieuwerkerk &/ö J jssel, sportpark Dorrestein,
Suropalaan
Moerdwijk, düingeb. Terrein golfclub (oude 
Terrein)
Cfcsgstgeest, bos van Wijckersloot 
Rock&nje, nabij ceatr. u i duinen 
ü.®i*crda]&L, Zuaderp&rs 
Rotterdam, Kralütjae bo« 
i&jkenisae, sporthal Oen Oen Ritte 
rsaardinges, park in ’t hof 
«Stansenaar, Duinrell, recr. centrum 
2oeternaeerf.van Tuyll sportpark

ÏRONINGEN

jroninge», Stadspark 
>ude Pekeia, Raadhuislaan 
Jsqaert, Raadhuisstraat 
itaubkanaai, Recreatiebosioop Ter Maars 
hellingen, bos a.d. Dennenweg 
iVe&ierbergen, recr. geb. Wedderbergen. 
ijsschoten, stadspark, a/d Mr. D.U. Stikker- 
aan
g-Kfcl&orn, Lw.v. Thorbeckestraat.

FRIESLAND

Ameland, Ballum
Sakkeveea, Hemrikker-speelbos
B&rradeel, Tzummarum
Bemrik, Speelbos Spar jebird
Leeuwarden, grote en kieine wielengebied Tiet-
ierksteradeei
Menakiumadeei, recr. p* Schatzenberg
Oosterwcide, pian zuid-Oosterw.
Snesk* Schuttersveld, Noordhoek

DRENTHE
Aadldest, Het Witte Zand
A ssen . Amelte bos
Ass^a, Camping Wittezomer
Borger, onder recr. pias Wfesnzedal De Drift
£>wmgetac, bossen nabij Dwingeloo
.Efflu»«a, Emmer Dennen
Exfoe, vakantieoord Hunze bergen
H«M>gcvee®, Spaarba nk bos
Hooghalen. camping 't Grote Zand
Menpel, Reestplantsoen
’Rssè#®, gem. wandelbos a/d Noorderweg
Rolde, <Je Berenkuil te Grollo
Echte»* vaktötfeoord Westerbergen

Almelo, terrein bij zwembad
Daifsen, camping de Gemer
Deventer, Rielerenk
Enuneloord, bij de Espelervaart
Enschede, sportcentr. T.H. School Twente
Hengelo, Weusthagpark
Lelystad, Rijksd. v.a. IJselmeerpolder
Losser-Overdinkei. bossen \.ó. zandbergen
Staphorst, recr. vijver Dé Zwarte Den, i.h.
Staatsbos
Vriaseveea, sportcompl. Mippen 
Vroomsboop, bos de Zandstüve 
Wijfee, Dijk van Wijhe naar Zwolle 
Zwolle, Schrevenbos a/d Haasterveerweg 
Zwolle, sportpark de Marslanden

GELDERLAND

Apekk>orn, Loenermarkt 
Apeldoorn, Natuurp. Bergen Bosch 
Apeldoorn, ’t Zuiderp. sporthal 
Arabesi, Cranenvelo 
Arahm, park Zijpendaal 
Arabon, NSC Papendal 
Doetfediem, lanag. de slangenburg 
Ebt, mg. Hildo Kropstr.
Haréerwijk, Lemmerseweg
Hoevelaken, Hoevelakense bos
Nijisefea, Scheidingsweg
Nunspeet, ’t Zandbos
Veïp, camping Beekhuizen
Winterswijk, rommelgebergte a/d Meekertweg
Wiichen, langs de Leemweg te Alverna
Zaltboaunel, park tussen de Bossche Poort en
Oerseisestraat

UTRECHT

Amersfoort, Bokkeduinen 
Bilthoven, heidepark a/d jan Steenlaan 
Maarn, bos a/d Haarweg te Maarsbergen 
Maarsen, recr. centr. Maarseveenseplassen He
renweg 53
Rhenen, gem. bos langs toer. autow.
Soest, a/a Sparrenlaan 
Soesterberg, Kampweg 
Utrecht, Rhijnauwen 
Utrecht, recr. geb. Voorveldsepolder 
Zeist, Panbos

NOORD-HOLLAND

Amstelveen, Verlengde v.d Hooplaan
Amsterdam, Amsterdamse bos - kros
Amsterdam, Flevopark-Kros
Bennebroek, Rottegat
Haarlem, Noorderhout
Heiloo, Heiloose bossen, Katteburg
Heemskerk, Rijksstraatweg
Huizen, dagcamping Wolfskamer a/d Ijsel-
meerstraat
Medemblik, aan de Randweg 
Monnikendam, waterskicentr.
Naarden, Naardense bossen 
Nieuw Vennep, Sportcomplex Oosterdreef 
Overveen, Nat. park de Kennemerduinen, ing. 
Bergweg
Overveen, NaL park de Kennemerduinen, ing.
kampeerterr. De Lakens
Puranerend, Weermolen
Scharen, Wandelpad Trambaan
Texel, Fonteinsnal
Texel, aan de weg Westerslag
Ursum, iangs de melksloot
Velsen, N. park Wijkeroog
Weetp, op de wallen
Wienngen, Kooibos, Hypolitushoef
Zandvoort, Vijverpark

Goes, Z. van Hertenweg 
Griipskerke, aan de Keldersweg 
Middelburg, Kruitmolenlaan 
Middelburg, T oren weg/N ieul andse weg 
S t Anneland, Langeweg 
Vlissingen, Nollenbos

NOORD-BRABANT

Aarle-Rixtel, MolenstriLaarweg 
Asten, Dijkstr. in het wandelbos 
Berlicum, Kruisp. Hooghei/Weststeeg 
Best, )oe Mann Natuurtheater 
Bladel, de Tipmast 
Boekel, Huize Padua 
Boxmeer, sportp. via St Anthiniusweg 
Boxtel, Natuur geb. Sparrendijk 
Brsda, Mastbos
Dnrnen, Drunenseduinen, roeivijver 
Eindhoven, Philips
Eindhoven, Hoelc Jac. Reviuslaan/Boutenslaan 
Erp, Goorsebossen «
Geldrop, tussen sportp. De Kievit en de Kleine 
Dimmel
Goirle, gemeentebossen Nieuwkerk 
Handel, campeercentr. De Rooye Asch 
Helmond, sport- en wandelpark Waranda 
’sHertogenbosch, sportp. Pettelaarsche Schans 
Hilvarenbeek
Hoogerheide, recr. centr. Familyland
Huvbergen, Bergsebaan
Mill, Kruisp. prov. wegen, in de bossen bij
voorm. Hotel Erika
Nistelrode, bij het zwembad achter de berg 
Oefeite, sportp. De Zwaluw 
Gosterhout, recr. oord de Waranda 
Oss, in de bossen, a/d Docfalaan 
Ravenstein, bossen van Herpen 
Roosendaal en Nispen, bossen van het land
goed Visdonk
Schayk, de Louwstr. Rijksweg 55 
Terheiden, bossen a/d Meerweg 
Uden, bos Slabroek 
Vaikenswaard, sportterrein Valkeweg 
Wanroy, recr. oord de Bergen

LIMBURG

Afferden, Afferdse heide
Brunsum, Heidegeb. rand sportpark
Heerlen, sportp. Varenburg
Limbricht, sportv. compi. kasteel Limbricht
Nederweert, sportp. Nederweert West
Ospel, sportterr. de Houwakker
Ubach over Worms, recr, centr. De Watertoren
Venlo, recr. geb. Grote Heide
Venray, wandelgeb. a/h park
Weert, recr. oord. De Ijzeren Man/Kazemelaan
Wittem, Vijlenerbos



VERHALEN
De tweede marathon van de moderne 
olympische spelen heeft in spor
tief opzicht weinig voldoening 
kunnen geven, In het land van 
De Goubertin wist men weinig af 
van een goede organisatie. Af
sluitingen van wegen voor de 
deelnemers kende men in Parijs 
anno 1900 niet. De lopers moesteh 
in de franse hoofdstad zelf de 
weg maar vinden. De favoriet, de 
zweed Ernst Past, die een ste
vige voorsprong had genomen, 
vroeg aan de politieagent pierre 
Vendreau bij een kruispunt de weg. 
Deze (volledig in de war door 
het olympisch rumoer) wees de 
zweed de verkeerde weg. Nadat 
Past enige tijd deze v/eg had 
gelopen keerde hij terug toen hij 
door voorbijgangers van zijn 
vergissing op de hoogte v/as 
gebracht. Het was echter te laat 
om de fransen Theato en Champion 
in te halen en zo eindigde Past 
als derde.
Het verhaal wil dat de politie
agent uit wroeging over zijn 
blunder een dag later zelfmoord 
pleegde.

VIVO VIVO
v o o r  uw

LEVENSMIDDELEN
NAAR

Chris v, d. Horst
HAVEN 21 

TELEFOON 2280

VIVO VIVO

ZOEKT U EEN
SCHRIJFBUREAUTJE OF BUREAU?

Kom dan eens bij ons 
langs; wij hebben er niet 
’één’, maar wel tien 
verschillende staan!
Zo’n sortering vindt u 
alleen in:

STADHUISSTRAAT 17 
TELEFOON 2537

boekhandel Rikkoert
VOOR AL UW BOEKEN

TIJDSCHRIFTEN
OOK
HOUTEN
SPEELGOED
ENLopikerstraaf 45 

Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2773

PLASTIC
Schoonhoven BOUWMODELLEN

vlees staalt spieren!

Koestraat 75 - Schoonhoven - Tel. 2 6 7 5



dickhoff
fo to

cine
Lopikerstraat 57 

^ ) © ( L ^ © D [ j S )  Tel. 01823-2992

U d o e t  Uu) b&A-t b i j  de  beoe fie iv tnq  
va n  Uw ip o s it? ? ?

0N2E m enóen d o e n

a a n n e m e r  b ed /U  j  £ 
de. GRUYTER ê va n  ENGELEN 

d o e  h e t  z e Z ^ -w - in k e l  
KEUKENCENTRUM SCHOONHOVEN 

H a v e n iü ia a t  4 0 -T e le h o o n  01823 - 3 0 1 8

por^ 1
A p

lopikerstraat 29 telefoon 3724

Bij het terugslaan in de archieven 
vonden wij nog een wedstrijd die 
nog niet vermeld was

SCHOONHOVEN
29 mei
Op 29 mei was er in onze zilverstad 
een snelwandelwedstrijd.
Nederlands beste snelwandelaar 
tjabel ras, won deze wedstrijd, die 
ging over tien kilometer in 47.38<,5 
minuten.
Avantriaan gerrit de jong werd 8e 
in 55.05.0 minuten.

SCHOONHOVEN
30 mei
Bij deze instuifwedstrijd waren hans 
sterrenburg en gert stigter 
aanwezig om deel te nemen aan het 
speerwerpen.
Gert stigter werd tweede met een 
worp van 38.10 meter.
Hans sterrenburg benaderde zijn 
beste prestatie met 10 cm. 
zijn verste worp bedroeg 37*40 meter» 
Naar mijn weten namen er geen 
andere eigen leden deel aan deze 
wedstrijd.



PAPENLAL
12 i uni
In samenwerking met de N„T,C. 
werd door Ciko’66 en Quick een 
specialisten-wedstrijd georga
niseerd .
Kees van der Heul was daar aan
wezig.
Hij liep een 800 meter, welke 
uit 4 series van 7 lopers 
bestond *
Kees kwam met zijn tijd van 
1.54.8 op de 8e plaats»
Eerste werd Evert Hoving van 
av NOP met 1,50„9 minuten.

SCHOONHOVEN 
:4 en 15 juni 
goudse kampioenschappen

'De goudse kampioenschappen 
werden dit jaar in schoonhoven 
gehouden, en wel op Vrijdag
avond 1 4 juni en zaterdag
middag 1 5 juni,
Het weer was opperbest, geen 
wind en de zon. deed zijn uiterste 
best om er eengezellige dag 
van te maken, wat hem lukte.
In deze wedstrijd Ontbraken 
frans Van der ham en kees van der 
'heul van avahtrizijde.
Wel aanwezig waren: hans ster
renburg, pieter van den dool, : 
lia ende, marry faay, teus 
stigter, hans bjon, wies 
scheepers, gert stigter, lisette 
lens, nanda van der grijs en 
bert van den dool.,
In de derde serie van de 100 
meter kwam hans sterrenburg 
aan start, die met een tijd van 
12,5. sekonden zijn race volbracht. 
Hij werd derde in zijn serie.
Pieter van ‘den dool nam deel aan 
het discuswerpen; met als 
resultaat een viex-de plaats en
27.06 meter als zijn verste worp» 
De 400 meter dames was door een 
deelname van maar 4 dames 
gelijk finale =,
Een van deze ladyfs was lia ende,

die met een tijd van 73*4 sekonden 
beslag legde op de 4e plaats.
Marry faay nam deel aan de 100 
meter dames, waar z-ij. door een 2e 
in haar serie met een tijd van 1 4 . 6  
sekonden een startblok in de 
finale veroverde.
Die finaleplaats van marry werd een 
4e plaats in 15,0 sekonden.
Hans sterrenburg startte in de ' j e  
serie van de 400 meter heren, wat 
hem een 3e plaats opleverde in een 
tijd van 60.1 sekonden.
Het verspringen van de dames was 
een spannende strijd, waarbij marry 
faay de 5e plaats voor zich 
opeiste met een sprong van 4.13 
meter.
Ook by het hoogspringen van de heren 
was er een felle onderlinge strijd 
tussen teus stigter en pieter van 
den dool.
leus had al eerder 1.70 meter hoog 
gesprongen dit seizoen eh was 
eigenlijk pieter de baas, doch het 
liep niet gesmeerd bij teus, die 
naar ik vernomen heb, trouwplannen 
heeft met de zus van frans.
Teus nam genoegen met een hoogte . 
van 1.55 meter.
Dit keer won pieter met een hoogte 
van 1.60 meter.
Zij bereikten de zesde en de zevende 
plaats.
Marry faay kwam deze avond nog in 
aktie met de speer, waar zij een 
worp van 19.65 liet noteren, wat 
goed was voor de vijfde plaats.
Op de 1500 meter heren was hans 
boon de best geplaatste avantriaan 
met een tijd van 4.25.9 minuten, 
zij het op de hielen gevolgd door 
wies scheepers in een tijd van 
4.34.2 minuten.
De zaterdagmiddag werd begonnen met 
de 200 meter heren, waarbij a-junior 
gert stigter in de 2ecserie de 2e 
plaats voor zijn rekening nam in 
een goede tijd van 24'. 9 sekonden.
Voor lisette lens en nanda van der



grijn was het tijd om te beginnen 
met de 4-kamp -meisjes-b.
Er werd begonnen met de 80 meter 
horden, die zij resp. af legden in. ,
16.5 en 1 7 . 7  sekonden.
Het speerwerpen leverde gert 
stigter een fraaie 2e plaats op 
met een worp van 41.52 meter.
De 9e plaats was voor hans 
sterrenburg, zijn worp telde 
36 meters en 44 centimeters.
Teus stigter gooide 1.50 meter 
minder dan hans (34.94 meter) en 
greep de 12e plaats, op de hielen 
gevolgd door bert van den dool 
die 33.64 meter ver gooide.
Het kogelstoten leverde geen 
verrassingen op bij de heren.
Plans sterrenburg stootte 9.78 
meter en teus stigter 9 * 1 4 meter. 
Zij werden als vierde en vijfde 
geklasseerd.
Bij het tweede 4-kamp onderdeel 
meisjes-b noteerde lisette lens 
in de eerste serie van de 100 
meter een tijd van 1 5 . 4  sekonden. 
Nanda van der grijn kreeg op dit 
zefde onderdeel een tijd van
15.5 sekonden toefewezen.
Hans sterrenburg voltooide zijn 
dag door bij het verspringen een 
afstand van 5.27 meter te laten 
opmeten, wat achteraf een 8e 
plaats was.
Be 4-kamp bij de meisjes-b ver
volgde met het hoogspringen.
Nanda van der grijn bekeek de 
wereld op een hoogte van 1.20 
meter, terwijl lisette lens dat 
deed bij een hoogte van 1 . 1 5  meter. 
Zij besloten deze vierkamp met 
het kogelstoten, waar lisette
7.06 meter en nanda 5.73 meter 
behaalde.
Marry faay legde deze dag beslag 
op de 7e plaats bij het discus
werpen dames met 17.58 meter.
Het polsstkhoogspringen liep 
voor gert stigter goed af met een 
2e plaats en 3.10 meter hoog. 
Pieter van den dool werd hier 
vierde met 2.70 meter

LOCHEM
16 j uni
Op 16 juni was gerrit de jong 
aanwezig voor een snelwandel- 
wedstrijd, over 30 kilometer.
Het v/as deze dag snikheet weer, 

i wat de prestaties nadelig werd. 
Gerrit werd 7e in deze wedstrijd 
met een tijd van 3.07.51 uur.
Lat was 1 na de snelste tijd.

PAPENDAL 
half juni
Kees van der heul liep een 1500 
meter in 3*48.0 minuten.
Het leverde hem een eerste plaats 
op voor bram wassenaar, die dit 
seizoen nog niet sterk meedraaid.

HUIZEN 
20 juni
A Y  tempo - 'Bussurn organiseerde een 
15 km. stratenloop en een 5 km 
snelwandelwedstrijd.
Le derde wedstrijd van de zomer- 
avondcompetitie.
De avantriaan wim brauns had zich 
voor de stratenloop ingeschreven. 
148 senioren en 83 veteranen ' 
liepen deze wedstrijd uit.
Wim eindigde op een goede 33e 
plaats, met een tijd van 56.01' 
minuten.
Eerste werd h. kalf in 48.17 ‘ 
minuten.
Gerrit de jong nam met goed gevolg 
deel aan de snelwandelwedstrijd.

Z0ETERMEER 
25 j uni
Voor woensdag 19 juni waren de 
goudse estafette kampioenschappen 
gepland.
De voetbalwedstrijd voor het wereld
kampioenschap tussen nederland en 
zweden werd die zelfde avond 
gespeeld.



Vandaar dat de vereniging ilion 
de wedstrijd organisatorisch 
niet rond kreeg»
Men heeft de kampioenschappen 
toen naar dinsdag 25 juni 
verschoven.
Avantri kon op deze avond 4 
ploegen op de been brengen.
De 4 x 80 meter meisjes-c v/erd 
gelopen door karin stevn, 
miranda’ suur, ar ja van as en 
ingrid kuylenburg in 47.9 sek. 
Wanneer de meisjes de wissel 
goed onder de knie krijgen,, zal 
de tijd zeker met enkele 
sekonden kunnen worden verbeterd, 
De jongens-b ploeg liep de 
4 x 100 meter in 53-6 sekonden. 
Er werd gelopen door rob voor
sluis, rené scherrenberg, dick 
van den dool en jos verlegh.
De heren gert stigter, kees 
van der heul, hans sterrenburg 
en august hoon liepen de 
4 x 100 meter in 47.6 sekonden.
Ze eindigden op dé derde plaats 
achter sr reeuwijk'met 45.0 sek., 
en avw met 47.2 sekonden.
Wies scheepers, kees van der 
heul, hans boon en gert stigter 
vormden de 4 x 400 meter ploeg.
Ze liepen een zeer goede tijd 
nl. 3 *4 1 . 6  minuten.
Eerste werd de ploeg van avw in 
3.36.2 minuten.
Avantri en sr reeuwijk handden een 
close-iinish, waarbij sr.reeuwijk 
0.1 sekonden eerder de finish 
passeerde.

ROTTERDAM 
6 juli

Onder slechte weersomstandig
heden ging de 3e rotterdam- 
marathon van start.
Deze marathon, georganiseerd 
door Metro, werd gelopen in het 
kralingse bos.
Tussen het grote aantal deel
nemers bevond zich de wegloper 
van avantri, nl. wim brauns.
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TOT UW  

DIENST

Petit Restmurmni

„DE E N G E L "
Automatiache Kegelbanen - Biljart - Bar 
K oestrut 4 - Telefoon (0 1823) 23 50 

SCHOONHOVEN

voor uw komptete woninginrichting

fiirna
i ■ +  woningstofftn

3 V p I  I v f  l  havtn 9

talatoon 2516
•choonhoven

Hij legde, ondanks de regen en de 
koude wind, de 42 kilometer en 
1 9 5 meter af in een nieuw club- 
en persoonlijke recordtijd van
2.51.07 uur 
Hij eindigde als 36e.

*Het in boston (amerika) gelopen 
record werd met 8.48 minuten 

..verbeterd.
Eerste werd de 40 jarige duitser 
willy roggenbach in 2.26.05 uur. 
Tweede was c. verhoef van hellas 
met een tijd van 2.27.23 uur.

MIDDLESBOROUGH
(ENGELAND)
5 en 6 juli
Vrijdagochtend vroeg vertrok de 
afvaardiging van de knau naar 
engeland voor een meerkamp- 
ontmceting met . denemarken, 
engeland en spanje.
Er werd een dames 5-kamp en een 
tienkamp voor de heren verwerkt.
Bij de heren traden eltjo schutter, 
john de noorlander, frans van der 
ham en fred schrijnders aan.
Het verschil in sterkte tussen de 
ploegen was gering.
Hierdoor ontstond een gelijk op
gaande strijd, waarbij op elk 
onderdeel voor de punten werd 
ge streden.
Na afloop werden de drie hoogste 
puntentotalen per land opgeteld. 
Nederland:schutter 7253 pt.

de noorlander 6843 pt. 
van der ham 6824 pt.

totaal2Ü$2Ó pt 
Le jongens eindigden hiermee op 
de eerste plaats.
Hoewel frans verre van fit v/as 
bleef hij met zijn totaal maar 
130 punten van zijn. persoonlijk 
record af.
Dit had hij te danken aan zijn 
konstante prestaties; 100 meter 
in 11.6 sekonden, verspringen 
6.76 meter,terwijl de kogel tot 
12.12 meter kwam, hoogspringen 
werd 1.78 meter de 400 metertijd



was 5 0 . 3  sekonden (0 . 1  sek boven 
zijn persoonlijk record).
De 110 meter horden ging in
16.6 sekonden, discus 3 9 . 5 2  
meter ver, polshoog werd 4 . 3 0  
meter (een goede prestatie).
Het speerwerpen leverde een 
persoonlijk record op en kwam op 
47.96 meter.
Ondanks hevige krampen liep 
frans de 1 5 0 0 meter in 4 .4 9 . 3  
minuten.
Met deze wedstrijd was frans weer 
een belangrijke internationale 
ervaring rijker.

SCHOONHOVEN
7 juli 9 . 3 0 uur 
familie vijfkamp

Hier onder volgt het verslag van 
een uniek sportgebeuren in de 
schoonhovense atletiekhistorie. 
Liefst 15 leden van de familie 
sterrenburg traden deze zondag 
aan voor een familie vijfkamp.
De leeftijd varieerde van 8 tot 
60 jaar.
De volgende nummers werden. ; 
verwerkt: verspringen, kogel
stoten, hoogspringen, speer
werpen en 1 0 0 meter.

Begonnen werd met verspringen 
onder het toeziend oog van■oud- 
atleet, supervisor en familie- 
recordhouder met 5 .9 9 > pa ster
renburg.
De jongste atleet begon, arie,
8 jaar oud haalde 2.62 meter 
een geweldige sprong voor een 
b-pupil-
Ida en margreet, d en c-meisjes 
resp. 3 * 2 5 en 4 . 2 4  meter.
Trudie won het verspringen bij de 
dames met 3.98 meter.
Bij de heren ging het er spannend 
toe.
Hans, die in de eerste poging 
tot 5.01 meter kwam, werd in de 
laatste poging voorbij gestreefd

door zijn zwager-voetballer baay 
ooms met 5.28 meter. Sjaak haalde 
5.01, wim 4.42 meter, henk 4.09 
meter en kees 3 * 7 1  meter.
Toen deed moeder ster nog een 
poging en plofte na 1.19 meter 

. weer in het zand.
* Kogelstoten werd een overwinning 
\ voor marian, bij de dames met 

5.92 meter, trudie stootte 5.84 
meter, gré 5.48 meter, loes 5.47 
meter en adrie 4.70 meter.
Bij de heren werd het volgens de 
verwachtingen een overwinning 
voor hans met 9.83 meter..
Goede tweede werd sjaak met
8.07 meter (hij kan zeker een
meter verder komen met wat oefening)
Na de koffie-pauze werd hervat 
met het hoogspringen, alwaar de 
kleine arie weer verraste door 
75 centimeter te springen.
Ida sprong 95 en margreet 1.25 
Trudie won bij de dames haar 
tweede nummer door 1.10 hoog te 
springen voor adrie met . 1.05, 
gré 1.00, loes 1.00 en marian 
0.95 meter.
Bij de heren weer verrassingen, 
wat te zeggen van wim, hij doet 
niet aan sport maar aan trommelen,, 
sprong 1 . 3 0  meter hoog.
Henk getooid in een nauwe spijker
broek haalde 1.20 meter, baay
1.40 meter.
Winnaar werd hans met 1.45 meter. 
Speerwerpen werd evenals het 
kogelstoten gewonnen door marian 
met 17.72 meter, trudie 14.38 
meter, margreet 14.28, loes 11.28 
adrie 12.25 en gré 8 .40 meter.
Bij de heren weer een ster onder 
de sterren.
Baay noteerde een worp van 35-52 
meter en verraste daarmee de gehele 
familie.
Hans haalde 33.83 meter, sjaak
28.40 meter, kees 24.04 meter en 
wim 14.18 meter.
Tenslotte werd een '00 meter ge
lopen op plaats.



Eerste werd bij de dames margreet 
2e trudie, 3e gré, 4e loes, 5'é 
marian en 6e adrie.
Heren: 1e baay, 2e hans, 3e wim 
en sjaak 4e.
De vijfkamp dames werd gewonnen 
door trudie.
Bij de heren won uitdager en 
organisator hans sterrenburg.

uitslag:
adrie 8 jaar 1125 
ida meisje-d 2180 
margré ,, -c 3044 

1552 
1232  
1132 
1033 
935

dames trudie 
marian 
gré 
loes 
adrie 

heren: hans 
baay 
sjaak 
wim 
kees 
henk

2020 
1932 
1265 
798 
508 
400

Wie is de volgende famili
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pt. 
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BRUSSEL
juli

Op een niet te achterhalen dins
dagavond was kees van der heul 
in brussel om aan de 3000 meter 
deel te nemen..
In een zeer sterk bezet veld van 
lopers eindigde hij op een 7e 
plaats in een tijd van 8.22.8 
minuten.
Hiermede verbeterde hij zijn eigen 
gouds record met 1.4 sekonden. 
Wie eerste was is niet bekend, 
maar de bekende belgische atleet 
gaston roelands werd tweede.'
LISSE 
20 juli

Op zaterdag 20 juli vertrok wim 
brauns naar lisse voor een 
aanval op het clubrecord van de 
marathon. Gerrit de jong verge-

Auiobedrijf
Groeneveld

Krwtwoortstraat 2/4
Schoenhovan 

0 1 8 2 3 * * 5  4 *

ERKENDE RIJSCHOOL (V. 
VERKOOP • INRUIL • 
FINANCIERING VAN ALLE 
MERKEN AUTO’S

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

LopikerstraLopikerstraat 41 - Tel. 2430

r e k l a m e b u r o

VOO?
drukwtrk 
»n #dv*rt*nties 
naar
van lM uw «nh otkstraat14 
•choonhovtn  
talafoon 3 7 9 4

d e n  h a r t o g

TAXI BESTELLEN HAAK BELLEN

route- en 
t r m u i e r f j d e n

x l e h e n v e r v o e r

2488
halvemaan 10 
schoonhoven



y *  W
met adidas-artikeleo 
van sloof komt u 
tot betere prestaties

blijf
jong 
blijf 
fit 
fiets

RIJWIEL EN
BROMFIETSHANDEL

N. A. DEN HAAK
Halvemaan 10 
Schoonhoven 
Tel. 01823 - 2488

zelde hem als suporter deze dag.
Het lukte wim niet om deze 
marathon uit te lopen, want pijn 
in het beenvlies was daarvoor 
de oorzaak.

SCHOONHOVEN 
18 j uli
Tijdens de instuifwedstrijden op 
donderdagavond 18 juli zijn er d’oor 
enkele van onze leden goede 
prestaties geleverd.
De estafetteploeg op de 4. x 800 
meter, bestaande uit ad verhoef, 
hans boon, frans van der ham en 
kees van der heul moesten alleen 

I over de baan , maar ondanks deze 
: handicap werd er een nieuw baan- 
en clubrecord gelopen.
A d  verhoef liep de eerste 800 
meter in zijn persoonlijk beste tijd 
van 2.17, gevolgd door hans boon 
die in ongeveer 2.09 over de baan 
ging.

i De zelfde tijd bracht ook frans van 
der ham op de klokken, waarna

1 kees van der heul met een snelle 
tijd van 1.57.5 de 8 minuten en 
35-4 sekonden volmaakte.

De twee 35-plussers uit de estafette - 
ploeg, hans en ad, vochten later 
op de avond een fel duel uit op de 
5000 meter, wat door hans werd 

; gewonnen in 17.40.9 minuten.
Hij sleepte ad mee naar een per
soonlijk record van 17.51.5 min, 
maar liefst 34 sekonden sneller.
Zij eindigden in hun serie op de 
4e en 5e plaats.
Een voorbeeld voor de jeugd in onze 
vereniging, zij waren op de 
wedstrijden niet present.
Dit moet beter kunnen..........
Gerrit de jong zorgde weer als 
vanouds dat het wedstr.jdsecretariaat 
op volle toeren draaide, en de 
diverse juryleden, die ook wel eens 
genoemd mogen worden, zorgden voor 
het slagen van deze atletiekavond, 
die ondanks de vakantie 70 atleten



naar de stormbaan trok.
Enkele uitschieters op deze avcnd 
waren de 5000 meter heren met 25 
deelnemers, waaronder steef kijne, 
en het discuswerpen voor meisjes 
wat 15 deelnemers in de ring 
bracht.

BRUSSEL 
23 juli

Op dinsdagavond vertrokken 
kees van der heul en gerrit de 
jong naar brussel.
Kees liep hier een zeer goede 
1000 meter in 2.25.2 minuten.
Er werd gelopen in 4 series 
van 1,7 man.
Kees werd in zijn serie vierde.
Be prestatie van kees was 
goed voor een nieuw goudsrecord. 
Gerrit was dit keer supporter.

C O M P E T I T I E  
W E D S T R IJ B 
0' ? 9' AU' G U S T U S
I N  S C H O O N H O V E N

Op vrijdagavond 9 augustus is 
er in schoonhoven op de 
stormbaan een competitie
wedstrijd,
Vij nodigen iedereen uit om dit 
atletiekgebeuren bij te wonen. 
Deze avond is voor het eerste 
team zeer belangrijk, want zij 
zal zi&h van de laatste plaats 
naar een van de bovenste 
plaatsen moeten werken.
Zoals u misschien wel weet 
waren wij in nijmegen zonder 
kees van der heul en frans 
van der ham aan de start.
Zij waren die dag in belgie en 
bulgarije voor internationale 
wedstrijden.
Als tegenstanders zijn uit
genodigd 3
nurmi uit bodegraven
parthenon uit dordrecht 
dak uit drunen
av’47 uit boskoop
aaa uit alblasserdam
sr reeuwijk uit reeuwijk 
parthenon en sr reeuwijk staan 
al als derde en vierde in deze 
competitie.
Avantri zal met een volledige 
bezetting zeker bij deze ploegen 
kunnen komen.
Gebeurd dat, dan komen wij in 
de finale, en zijn dan zeker 
niet kansloos voor de titel, 
en kampioenschap.
Kom dus deze avond naar de baan 
om onze jongens aan te 
moedigen.
Het zal zeker helpen!!!!!!!!!!



WEDSTRIJD
KALENDER

3 en 4 augustus
papendal
nederlands kampioenschap

4 augustus 
amsterdam 
instuifwedstrijd

6 augustus 
maastricht 
avondweê strijden

7 augustus 
alphen a. d. rijn 
ins t ui fwe d s t r ijd er
7 augustus
lorarecht
baanwedstrijd
7 augustus 
tegelen 
avondwedstrijd
8 augustus --'i ■ ■ c ■ 
bergen op zoom 
avondwedstrijd

9 augustus 
schoonhoven 
competitiewedstrijd
10 augustus 
zoetermeer 
baanwedstrijd en

10 en 11 augustus 
interland
w-duitsland-belgie-nederland
11 augustus 
steenbergen
b aanwed strijden

'0 en 11 augustus
r o t teraan
io o p-meerkampen

'3 augustus 
heImond
avo.udwe d s t r ij d en

1 3 augustus 
roosendaal
av o na w o d s t r ij d e n

"3 augustus 
leiden
ins t ui fwe d s t rij d eri

14 augustus 
rotterdam
instuif wed strijden ..

'■5 augustus 
ïtilversum 
avond we d s tr ijd s n

i 7 augustus 
reeuw ij v
gouds3 kc mpioenschappen

17 augustus
sliedrecht
b a anw e d s i; r ij' l e n

29 september
schoonhoven
i n s t ui f wc d s t i?jj d e n



E S S T U U E S

M E D E D E L I N G E N

WEDSTRIJDKLEDING 
VOOR JUNIOREN
Nadat de senioren van de 
officiele wedstrijdkleding zijn 
voorzien, is het nu de beurt 
aan de junioren en pupillen.
Het is namelijk verplicht om bij 
competitiewedstrijden het 
clubtenue te dragen.
Inlichtingen omtrent de aanschaf 
van deze kleding kan worden 
verkregen bij:

Ad verhoef 
Stevinstraat 2 
Schoonhoven.

ATLETIEKWERELD
Er bestaat een atletiekblad 
wat de atletiekwereld heet, 
dit blad verschijnt twee maal 
per maand.
Mocht u eventueel intresse in 
dit tijdschrift hebben, dan 
kunt u zich in verbinding 
stellen met gerrit de jong,
St. Eloystraat 78, Schoonhoven.

RENTELOZE
LENING
Na de vakanties kunt u een 
bestuurslid van avantri aan de 
deur verwachten.
Deze komt u een aandeel aan u 
verkopen.
Stel deze mensen niet teleur 
maar koop er een.
Een aandeel wel te verstaan!!!!! 
Of twee....

de mutsspaarbank
voor al uw
geldzaken I

y ”  nniim— ■ J DAF
catsburg 

ioonhoven
bergambachterstraat 5 

tei.  3 3 6 7

bruiloften

diners
recepties

koffietafels

feestavonden

estaurant
de stadsherberg

f l '

opweg 2 
schoonhoven 
tel. 2330



SAMENSTELLING BESTUUR

JOOR-'SRTS
k u n s t n i j v e r h e i d

g a l e r ie  i n d i a k l e d i n g
DE LEK

is o o k  g la »  e n  k e r a m i e k
OP HET 

ZELFDE ADRES 
TE

VINDEN

AARDAPPELEN - GROENTEN 
FRUIT
DELICATESSEN EN WIJNEN

J. den Braber
Lopikerstraat 28 
Schoonhoven 
Telefoon 26 80

Fa. Deerenberg
# * \  Gediplomeerd Opticien, oogmeeikundigs/ #v

DE OPTICIKN VOO» UW BRIL

Haven 38 ■ 40 —  Telefoon 2412

voorzitter
C. van den Dool 
Albrecht Beylinggracht 44 
telefoon 2566
secretaris
G. de Jong
St. Eloystraat 78 
Telefoon tk 010-137115
penningmeester 
W» Rond
Ho A. Schreuderstraat 21 
telefoon 2196

D. Weödorp 
Wal 2
telefoon tk 0 1 0 - 1 4 4 4 2 2  

p. Stam
Galvanistraat 64
H. Sterrenburg
Adam van Vianenstraat 55c

Mevr. T. Sluis
Reinier de Graafstraat 11

H. Schep
Regiment van Heutszstraat 4
Bovenstaande personen zijn bereid 
om uw vragen en wensen over onze 
vereniging te beantwoorden.

Fm * J , J . v a n  l e p e r  e n  e n  E n .

Groothandel 
in levensmiddelen

KOESTRAAT 126 
TELEFOON 2290

UW KRUIDENIER
VOOR AL UW MERKARTIKELEN

KALENDER
Er wordt momenteel hard gewerkt 
aan de kalender die wij in de 
loop van oktober willen uitgeven. 
Mocht u intresse hebben in deze 
fraaie kalender, dan kunt u bij 
het bestuur terrecht.
De kalender gaai f 2,50 per stuk 
kosten.



'\Qpfo op sportartikelen 
bij Sloof

Als u sportartikelen bij Sloof 
koopt, zit er voor onze 
vereniging een financieel 
extraatje in.
Het is namelijk zo, wanneer u 
sportartikelen koopt, en u 
levert uw kassabon bij een van 
de bestuursleden in, dan 
ontvangt de vereniging 1C$.
Wij zijn Sloof daar bijzonder 
dankbaar voor.
Voor u is het een kleine moeite 
om dat even in te leveren.
Inzenden van kopy

De tekst voor het volgende 
nummer van avantri magazine 
moet voor de 20ste van deze 
maand binnen zijn. 
adres:
Henk Schep
Regiment van Heutszstraat 4 
Schoonhoven.
de baan

Als de baan zacht is wordt u 
verzocht niet op de baan te 
trainen.
Als u dat wel doet, dan gaat 
de baan stuk en dat zou zjnde 
zijn.

Avantri clubemblemen

Deze emblemen zijn in de kantine 
verkrijgbaar.
Ze kosten ƒ 2,- per stuk. 
Verhuizen

Als u gaat verhuizen, geef dan 
even het nieuwe adres door 
aan uw trainer of aan de 
redaktie.
Dit voor de goede gang van zaken.

7:ntributieregeling 

zinsregeling:
► l i e r »  • « « « p o e • • • • • •

eder. ................
k i n d .......
.-eind

; kind ..... . . . . .
,-ier volgend kind ook. .

;niorenlid .. .........
.3 van 16 t/m 18 jaar, 
La onder de 16 jaar... 
:nateurs per jaar.

fJ > 1

J 4- 9 ""
f
-p 2,-
-p _
o
-p 1 , -J

_c 5,-
4,-

•ƒ 3,-
f 10,-

schrijven voor wedstrijden

Iet inschrijven voor wedstrijden 
£?.n alleen op dinsdag- en 
*:ensdagavond.
Zit gebeurd in de kantine op de 
stormbaan.
-et inschrijvingsgeld moet dan 

gelijk betaald worden.

lui papier
Misschien heeft u nog oud papier 
v=t u kwijt wil.
.-.Is u het bestuur even een seintje 
reeft, dan wordt het gehaald.
Ze opbrengst wordt besteed voor 
:e aanschaf van nieuw materiaal.

~riendelijk verzoek
Zet gebeurd nog wel eens dat 
semmige leden het uur van vertrek 
naar wedstrijden vergeten.
Zit tot grote ergenis van andere 
-.tieten die wel op tijd komen.
Zem dus voortaan op tijd!

Het leden-aantal stijgt iedere 
'maand goed.

heten deze nieuwe leden dan 
eek van harte welkom.



FRANS VAN DER HAM
NAAR SCHOONHOVEN ???????????
De kans is groot dat frans van 
der ham toch in schoonhoven 
zijn militaire dienstplicht 
kan gaan vervolgen.
Mocht dat doorgaan, dan zal 
frans niet in de oostblok-landen 
aan wedstrijden kunnen deel
nemen.
Gaat alles naar wens dan komt hij 
300 meter van het ouderlijk huis 
te werken (nou ja, werken).

ENGELAND
Vorige week zijn er enkele leden 
van avantri naar engeland 
vertrokken.
Redacteur pieter van den dool 
zal in het volgende nummer een 
verslag schrijven van de reis 
en de daar te lopen wedstrijden.

ZWERVERS
Er zijn meer leden van avantri 
die in het buitenland bivakeren. 
Otto ooms en wim langeland 
zijn al enige maanden pleitte. 
Wanneer deze mannen terugkomen 
is niet bekend.
Zij zijn in turkije en in grieken- 
land gesignaleerd, maar volgens 
de laatste berichten zijn zij 
tijdig naar italie uitgeweken.

TUSSENSTAND
De stand na twee wedstrijden in 
de competitie van de jongens-d 
kregen we onder ogen.
Avantri staat hier op de 13e 
plaats.
De meisjes-c staan op de 12e 
plaats.

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

th. j. purnot
haven 4 5  / schoonhoven / tel. 3 0 7 1

voor een moderne 
en betrouwbare huurauto

bel 2488 (01823) 

n. a. den haak
halvemaan 10 

schoonhoven

-eV

» % > c ,

%
haven 4 - telefoon 3138 

loop niet langs, loop binnen

%

FIETSEN
Uw voordeligste vervoer 
Uw gezondste recreatie
Graag willen wij u adviseren over de fiets voor U 
uit onze uitgebreide sortering
BATAVUS • GAZELLE 
PEUGEOT - SPARTA

A.LOOREN DE JONG
S T flD H U IS S T B M T  2 " 31 SCHOONHOVEN



jan
van
eek

posters - platen - radio’s

Haven 12 
Schoonhoven 
telefoon 01823-3602

SCHOONHOVEN  
HAVEN 23 
TELEFOON 2262 f<Svl

Voor
LEDERWAREN

naar de vanouds bekende lederwarenzaak
van Schoonhoven

B. J. BRAN DS Lopikerstraat 36
Telefoon 2428
Schoonhoven

Puck 
Kindermode
kleding voor 

jongens en meisjes 
van 2 tot 12 jaar

haven 59 /  schoonhoven /  telefoon 2062

VOUWERS
GEZOCHT! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

In de maand oktober komt de 
tweede jaargang van dit club
blad gereed, d.w.z. de adver
tentie vellen.
Ter gelegenheid hiervan zoeken 
wij nog enkele mensen die bereid 
zijn deze vellen te vouwen.
Heeft u interresse dan kunt u 
kontakt opnemen met 
henk schep
regiment van heutszstraat 4 
schoonhoven.

DONATEURS

Het bestuur van avantri zoekt 
nog enige donateurs.
Misschien weet u nog wel iemand 
die hier voor voelt?
Het minimale bedrag is f10,- per 
jaar.

DE RADAKTIE

WENST U

EEN P R E T T IG E

VAKANTIE TOE 

VOOR ZOVER U D I T  NOG N IE T  

HEEFT GEHAD




