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Terwijl ik onder het genot van een 
pilsje aan dit zesde nummer begin? 
heb ik een smak gegevens over de 
maand februari naast me liggen 
waar je koud van wordt.
Dat komt' misschien duordat onze 
atleten vele goede prestaties 
maken.
Over die goede prestaties gesproken, 
u heeft het waarschijnlijk al' gezien 
of gehoord in sport in beeld dat 
Kees van der Heul zich naar een 
tweede plaats liep op de 1500 meter 
Dit gebeurde tijdens de nederlandse 
indoorkampioenschappen in de 
Arnhemse Eijnhal.
Ook Frans van der Ham was bij de 
medaille-uitreiking op het ere- 
plateau te vinden.
Hij behaalde de derde plaats bij het 
polsstokhoogspringen.
Dit gebeurde deze keer bij de 
senioren.
Dat hij bij deze groep een uitstekende 
indruk achterliet was de mening van 
zijn trainer Serve Wijsen.
Dat was ook onze mening, want geloof 
me, de sprong van de junioren naar 
de senioren is- meestal een grote en 
in dit geval een zeer hoge sprong. 
Maar de grote verassing van dit 
kampioenschap wal wel Wim Langeland, 
die bij de centrale training op



Papendal als vijfde wiel aan de 
wagen mee traint. Want Wim , ,de 
stille’’gaf de concurrentie een 
gevoelige opdoffer, die hun nog 
lang in het geheïigen zal blijven.
Hij bereikte de hoogte van 3.90 
wat overigens goed genoeg was voor 
de nederlandse titel bij de jeugd. 
Tevens brak hij zijn persoonlijk 
rekord met een halve meter.
Deze titel houdt in, dat deze voor 
de tweede keer in het gehucht 
Schoonhoven blijft.
Dit tot grote ergenis van enkele 
atleten uit de grotere steden.
Zelf kon hij het niet begrijpen dat 
hij de titel uit het vuur sleepte. 
Wij, bestuur van avantri, nog veel 
minder.
Maar de grootste dag voor hem 
was de huldigingsdag, die een 
avond daarna werd gehouden.
Hij kreeg deze avond een sponsor 
aangeboden, hetgeen hem zeer 
veraste.
Ons ook, want het bestuur wist er 
flikker van af.
Dit geweldige aanbod werd met grote 
dank aanvaard.
Persoonlijk vond ik het voor Frans 
van der Ham niet zo leuk.
Hij behaalde vorig jaar dezelfde 
titel en kreeg toen een stok, die 
inmiddels niet meer'voor hem 
geschikt is.
Hij is tenslotte kandidaat voor de 
komende olympische’spelen, en dan 
kan hij toch ook niet zeggen tegen 
de wereldrekordhouder:
Hé kerel leen mij jouw stok even.
Ja, ik weet wel* zo’n stok kost 
500 piek maarals ik dan zie dat 
Frans bijna iedere dag traint, dan 
zeg ik: inzet mag toch wel 
beloond worden?
En nu is mijn vraag:
Wie kan Frans zo’n stok schenken?

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

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

voor een moderne
en betrouwbare huurauto

bel 2488 (01823)

n a den haak halvemaan 10n. a. oen naan schoonhoven

A „vN' .6®
V» „Vt° e'' Âf0 ̂Sq. 

\ \
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

TEL:0 (8 2 3 -2 43 1  
STRDHUISSTRRflT 7 -11  SCHOONHOVEN



jan
van
eek

posters - platen - radio's

Haven 12 
Schoonhoven 
telefoon 01823*3602

SCHOONHOVEN 
HAVEN 23 
TELEFOON 2262

Voor
LEDERWAREN

naar de vanouds bekende lederwarenzaak 
van Schoonhoven

B. J. BRANDS Lopikerstraat 36
Telefoon 2428 
Schoonhoven

Puck 
Kindermode
kleding voor 

jongens en meisjes 

van 2 tot I2jaar

haven 59 / schoonhoven /  telefoon 2062

wedstrijdkalender

3 maart
indoorwedstrijden c/d junioren 
gouda
3 maart
indoorwed strijd en 
groningen
9 maart
indoorwedstrijden pupillen 
enschede
9 maart
crosscompetitie 
waddinxveen
10 maart
indoorwedstrijden pupillen 
gouda
16 maart
nationale piassenloop 
reeuwijk
17 maart
indoorwedstrijden c/d junioren 
gouda
23 maart 
parkloop 
schoonhoven
30 maart
langs de gouwe loop 
waddinxveen
21 april
wedstrijden pup. en d/c junioren 
zoetermeer
9 mei
instuif wedstrijden 
schoonhoven
2 9 mei
snelwandelwed strijd 
schoonhoven



GEGEVENS OVER DE PARKLOOP
Uw vereniging Avantri houdt op 
zaterdag 23 maart haar eerste 
parkloop.
Wij, het bestuur en de mensen die 
aan deze loop hun medewerking 
geven hopen dat er verscheidene 
atleten en trimmers zullen 
deelnemen.
Het programma is als volgt
wedstrijdatleten en atletes;
13.30 jongens a/b

plm. 3800 meter.
13-50 dames/meisjes a 

plm. 2000 meter.
1 4 . 1 0 heren/veteranen 

plm* 7400 meter.
trimlopeni
14.50 jongens en meisjes tot

12 jaar
plm. 1300 meter.

1 5 . 1 0  iedereen
plm. 3800 meter.

15.40 iedereen
boven de 16 jaar 
plm. 7600 meter.

Inschrijving:
Dit dient u te richten aan 
Ben Gubbels 
Koestraat 132a 
Schoonhoven.
Kostens
wedstrijdf iguren: 
senioren/veteranen f 2,50 
a/b junioren.......f 1,75
trimmers tot 16 jaar 1,50 
16 jaar en ouder...f 2,50
Herinnering:
Aan ieder die de wedstrijd of de 
prestatieloop volbrengt wordt 
een fraaie medaille uitgereikt.
Prijzen;
Voor de senioren en veteranen 
worden prijzen in natura gegeven.



Wij willen u er wel op wijzendat 
u zich thuis zal moeten omkleden, 
dat is in verband met het 
verwachte aantal atleten en 
trimmers van buiten Schoonhoven! 
Wij hopen echter dat dit voor u 
geen problemen zal zijn.
Mocht dat echter wel het geval 
zijn dan kunt u alsnog van de 
kleedgelegenheid gebruik maken, 
gelieve dan wel eerst uw voeten 
te reinigen van allerlg luchtjes. 
Dit in verband met flauwvallen 
van enige ,zwakreukachtigen,. 
Mocht u overigens tot de gedachte 
komen dat het parkoers voor u 
niet geschikt zou zijn, dan wende 
u zich tot de huisarts.
U kunt zich dan alsnog 
beschikbaar stellen als jurylid. 
Wij hopen echter dat u uw 
,,karnemelkpoten wel (het is nog 
geen zomer tenslotte) wel op het 
parkoers kunnenzien lopen of zo. 
Eventuele toeschouwers moeten 
dan wel even een snee'uwbril 
aanschaffen.
Wou ja, verder geen geleuter, 
u kom doodgewoon op zaterdag 
23 januari even lopen of trimmen.

DE WEDSTRIJD 
IR ENGELAND
Omtrent de reis naar Cloucester 
kunnen we u nu al enige nuttige 
informatie verschaffen.
Want via de afdeling Gouda van 
de knau afdeling technische 
commissie ontvingen we het 
volgende schrijven:
Het ligt in de bedoeling dat een 
aantal atletes en atleten uit de 
afdeling gouda in de zomer
vakantie naar Engeland zullen gaan 
voor een returnwedstrijd tegen 
cloucester.
De datum van vertrek is op 
woensdag 24 juli en de terugkomst 
op woensdag 31 juli of donderdag



1 augustus 1974.
Dit is een week eerder dan 
oorspronkelijk de bedoeling was 
in verband met de nederlandse 
kampioenschappen voor senioren.
In Cloucester zullen een 40-tal 
deelnemers tot zondag bij leden 
worden ondergebracht.
De overige dagen zal er worden 
gekampeerd op hun terrein te 
Black Bridge,
Haast een officiele ontmoeting 
zullen er nog enkele kleinere 
wedstrijden worden georganiseerd. 
Op zaterdagavond zal mogelijk 
een grote disco-dansavcnd 
worden georganiseerd.
In principe kunnen atleten uit de 
afdeling gouda (geb. in 1960 of 
eerder) in de groep v/orden 
opgenomen.
Indien nodig wordt aan de atleten 
die vorig jaar deelnamen of 
onderdak verleenden de voorkeur 
gegeven, voor wat betreft de 
overnachting c.d.
Haar onze verwachting zullen de 
reiskosten rond de ƒ 250,- gaan 
bedragen, inclusief overnachting 
maaltijden, verzekering enz. 
Opgeven voor deze reis: 
voor 31 maart bij G-errit de Jong 
St. Eloystraat 78, Schoonhoven. 
Met gelijktijdige overmaking van 
ƒ 25,- op gironummer t.n.v. 
penningmr. van de afdeling 
gouda.
Aangezien wij dit gironummer niet 
tijdig doorkregen, kunt u het ook 
bij Gerrit de Jong brengen.
Voor 1 mei dient f 100,— gestort 
te zijn en voor 1 juli ƒ 250,- 
Voor verdere inlichtingen kunt 
u ook kontakt met Gerrit 
opnemen.
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1 De Fa voriet
IM P E  JO N G  —
'V t  Schoonhoven

voor uw komp*ete woninginrichting

firmaschut wonlngstoffan 
haven 9

telefoon 2516 
schoonhoven

wedstrijdverslag

Op 26 januari waren er in de 
Rijnhal te Arnhem indoorwedstrijden. 
Kees van der Heul liep hier op de 
1500 meter 3-55.5 minuten, wat 
goed was voor de derde plaats.
Ook was daar Wim langeland present 
die aan de zevenkamp deelnam.
Zijn prestaties waren als vólgt:
De 60 meter ging in 7.6 sekonden, 
en 'bij het kogelstoten bereikte hij 
een afstand van 8 . 1 5 meter.
Bij het hoogspringen deed hij reeds 
nu al aan de verwachtingen, hij bra 
niet zijn been maar een persoonlijk 
rekord, met 1.70 metr hoog.
Bij het verspringen kwam hij slechts 
tot 5.54 meter.
De 60 meter horden werd in een tijd 
van 9.7 sekonden afgerammeld.
Bij het daarop volgende nummer 
polsstokhoog liep het mis, vandaar 
der er geen getal volgt.
Wim zag het toen niet meer zitten, 
en verscheen niet aan de start 
van de 1000 meter.
Ook Frans van der Ham v/as aanwezig 
en draaide weer ouderwets.
Frans brak zes goudse rekords wat 
met argusogen werd bekeken.
De 60 meter liep hij in 7,1 sekonde 
en komt steeds dichter bij het 
clubrekord van Henk Schep (7.0 sek



Bij het verspringen ging het eerste 
rekcrd in diggelen, de afstand 
bedroeg 6.69 meter.
Het polsstokhoog leverde eveneens 
een rekord op
De hoogte was dit keer 4.20 meter. 
De 60 meter horden werd in een 
tijd van 8.9 sekonden afgedaan.
Ock bij het kogelstoten sleepte 
hij een rekord weg, nl 12.73 meter. 
Een ander rekord viel bij het 
hoogspringen.
Frans bekeek de wereld op een 
hoogte van 1.80 meter.
Het laatste nummer, de 1000 meter, 
ging in 2.55 minuten ook goed 
genoeg voor een rekord.
Hij werd in totaal tweede achter 
Smeman met 4986 punten.
Maar wat is nu een zevenkamp 
met maar zes rekords, voor een 
atleet van klasse,
Dus ging hij laat in de avond 
opnieuw in de slag, bij het 
polsstokhoog.
En verdomd het is zonde dat ik het 
zeg, hij knalde er nog een rekord 
ui t.
Met deze sprong werd hij eerste. 
Hoogte 4.40 meter.

SNELWANDELEN 
IN AMSTERDAM
Op 27 januari was Gerrit de Jong 
in Amsterdam aan de start.
Hij liep hier een 15 km. en dat 
was drie keer de bosbaan rond. 
Zijn tijd was 1.25.19 uur.

MOLENCROSS 
IN ALBLASSERDAM
Met een groot aantal inschrijvers 
vertrok avantri op 2 februari naar 
het molenrijke gebied aan de Lek. 
Alhoewel er een zonnetje aan de 
lucht verscheen was het die dag fris.

Zo kon het gebeuren dat bij de 
meisjes c de elfde plaats werd 
bezet door ivonne kuilenburg.
Op de hielen gevolgd door 
Lisette Lens die de 15e plaats 
voor haar rekening nam.
Ook Nelleke Ooms en Namda van 
der Grijn bleven in hun buurt, 
zij werden 1 9e en 21e.
Bij de dames werd Lia Ende negende, 
wat overigens een goed resultaat is 
Bij de meisjes d waren Miranda Suur 
en Karin van Steijn te vinden 
op de 11e en 12e plaats.
Terwijl a. Murk de 22e plaats 
innam.
Bij de jongens b kwam Bert van 
den Dool tot een 8e plaats.
De jongens d maakten er deze dag 
maar een potje van.
Dit terwijl zij toch stukken beter 
kunnen.
R. Brugmans werd 19e, en j. Vonk 
21e, Marcel. Posthuma 22e, Dick den 
Boer 23e en tenslotte R. Vonk 24e. 
Bij de senioren was de gehele 
nederlandse top aanwezig.
Kees van der Heul die last had 
van zijn maag, bereikte de 11e 
plaats.
Wies Schepers kwam deze keer nog 
voor Hans Boon over de finisch, 
zij werden 53e en 54e.
Ad Verhoef ging te snel van start 
wat hem dan ook halverwege 
flink parten speelde.
Hij pufte naar de 77e plaats.
Piet Stam kon net niet onder de 
honderd blijven, hij nam genoegen 
met de 101e plaats.
Hans Sterrenburg, Nico de Jong 
en Henk Schep volbrachten de 
prestatieloop.

DE LAT
Op 10 februari was. er te TJbbergen 
een clubwedstrijd van de lat (lange 
afstand tippelaars).
Van avantrizijde was daar Gerrit



de Jong aanwezig voor een 10 km. 
Hij kwam hier tot zijn snelste 
tijd van dit jaar, namelijk 
54.20 minuten.

00STERH0UT
Het was op 17 februari dat ene 
Kees van der Heul zich in 
Oosterhout aan de start melde. 
Nadat het startschot was gelost 
vertrok de meute lopers naar de 
eindstreep.
Na enkele honderden meters zette 
men Kees een hak, met andere 
woorden, zijn schoen werd 
uitgetrapt
Zo kon het gebeuren dat hij op de 
vijfde plaats belande.

SNELWANDELEN 
IN ROTTERDAM
Op 17 februari liep Gerrit de 
Jong een snelwandelwedstrijd te 
Rotterdam.
Uit het vage bericht wat mij 
bereikte, kon ik begrijpen dat 
zijn tijd 1.54.6 uur was.

ARNHEM
NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 
INDOOR
In de door vele avantrisuporters 
gevulde Arnhemse Rijnhal moest 
het dan gebeuren.
Deze wedstrijd op 16 en 17 februari 
gehouden, heeft weer enig sukses 
voor ons opgeleverd.
Op de 1500 meter kwam Kees van der 
Heul in de ring.
Het lopersveld telde vijf man, 
waaronder Egbert Nijstadt van DOS. 
Kees nam samen met Egbert gelijk 
het heft in handen, zij liepen enkele 
enkele meters uit op de rest.
Egbert won in 3.51.2, direct

VIVO VIVO
VOOR UW

LEVENSMIDDELEN

NAAR

€hris 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 R i k k O ë f t

VOOR AL UW BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
OOK
HOUTEN
SPEELGOED
EN

Lopikerstraat 45 PLASTIC
Schoonhoven BOUWMODELLEN

Telefoon 01813 - 1773

vlees staalt spieren!

Koestraat 75 - Schoonhoven - Tel. 2675
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Tel. 01823-2992

gevolgd door Kees in 3.51.9.
Keess van harte gefeliciteerd 
het was een groot moment voor ons, 
en zeker voor je zelf, om de 
zilveren medaille in ontvangst 
te nemen.
Avantri had ook bij het snelwandelen 
een atleet in de strijd geworpen.
U begrijpt waarschijnlijk wel dat 
dit Gerrit de Jong v/as.
Hij werd zevende op de 3000 meter. 
Zijn tijd was 15.21.0 minuten.
Frans van der Ham kwam natuurlijk 
ook in aktie, dat is duidelijk.
Hij deed bij het polsstokhoog
springen mee, wat hem goed afging. 
Hij bereikte de huogte van 4.40 
meter, hetgeen een derde plaats 
was bij de senioren.
Ook Frans- namens de redaktie 
van harte gefeliciteerd.
Verder verscheen Frans ook nog 
aan het verspringfront en sprong 
daar nog gauw even 6.50 meter.
Wim Langeland, het is reeds, 
gezegd sprong bij het polsstokhoog 
3.90 meter hoog.
Het persoonlijk rekord ging met een 
halve meter in de vernieling.
En met deze sprong v/erd hij 
nederiands kampioen bij de jongens a

DERDE
CROSSDAG AFDELING GOUDA
Op saterdag 23 februari was er 
de derde wedstrijd van de 
competitie.
Bij de jongens d waren er twee 
atleten in aktie.
R. Rijkhoek legde beslag op de 
27e plaats.
Een plaats verder vonden we 
H. Kopier.
Bij de jongens b kwam Wim van der 
Pol tot een goede zesde plaats.
Lia Ende liep zich bij de dames 
naar een eerste plaats, wat voor 
haar doen schijnbaar heel gewoon is.



Bij de meisjes c kwamen er twee 
jeugdigen aan de start en even 
later ariveerden zij bij de finisch. 
Het was Ingrid Kuilenburg die 
dertiende werd.
Nelleke Ooms kwam als 18e over de 
streep.
Ook bij de heren was de deelname 
niet groot deze dag.
Zoals gewoonlijk won Kees van der 
Heul.
Jan Zijderlaan liep zich naar een 
tiende plaats,, v/at hem reuze 
meeviel.
Be veertiende plaats was voor 
Hans Boon, op de hielen gevolgd 
door Wies Schepers, die de 
vijftiende plaats bereikte.
Ad Verhoef werd 27e met een minuut 
achterstand op de vorige twee 
avantrianen.
Gerrit de Jong zorgde ervoor dat 
hij nog 11 man achter zich liet.

GEEP UW RESULTATEN

ZO GOED MOGELIJK DOOR

EN OP TIJD

R O K E N
In feite rookt u niet, maar de 
sigaar, sigaret of pijp.
En u?
U bent dat verslaafde element 
dat er aan de anderê kant aan 
zuigt.
Om aan uw onverzadigbare rookhonger 
te voldoen, moeten de landen die 
zijn aangesloten bij.de eeg, elk 
jaar 260*000 ton tabak invoeren.
De voornaamste leveranciers zijn 
amerika, griekenland, rhodesie, 
brazilie, bulgarije, argentinie en 
turkije.
Deze import betekent meer dan 4 0"-' 
van de totale waarde van invoer 
van alle landbouwprodukten.
Hier staan slechts 5000 ton 
tegenover die de eeg-landen zelf 
uitvoeren.
De rest van de eeg-produktie, die 
in totaal 1 3 5 . 0 0 0 ton bedraagt, 
dekt slechts 30 tot 40$ van de 
behoeften.
De voornaamste tabakproducerende 
landen binnen de eeg zijn italie, 
frankrijk, duitsland en belgie.
Wij nederlanders geven binnen deze 
eeg het meest uit aan tabak- 
produkten.
Overigens komen de gezinnen van 
ambtenaren en kantoormensen er het 
beste af wat hun verlies van 
huishoudbutget betreft.
Zij geven hiervan 2,05^ uit: de



arbeidersgezinnen 2,85$ en de 
landbouwgezinnen 3,11$°
Door het roken van sigaretten - 
laten we zeggen 20 per dag - 
maakt u per jaar 7300 nutteloze 
en ongezonde handelingen.
Ieder die 20 sigaretten per dag 
rookt heeft een kans van 1 op 9 
dat hij/zij longkanker krijgt.
Iemand die niet rookt heeft een 
kans van 1 op 284.
Dit wordt dan veroorzaakt door 
o.a. zijn naaste omgeving, die 
toch zal blijven roken.
Men kan er van regeringswege geen 
vraagstuk van nationaal 
gezondheidsbelang van maken.
Dit verslavingsmiddel brengt n.1. 
zo ongelooflijk veel geld in de 
schatkist, dat de volksgezondheid 
op de tweede plaats komt.
Wel zegt men dat het niet is 
toegestaan, reklame voor rook
artikelen via de ,ster, uit te 
zenden; dat zal wel niet veel 
uitmaken, naar ik aanneem. 
Vermoedelijk gaat men er binnen
kort toe over om het teer- en 
nicotinegehalte op het pakje te 
vermelden en dat is natuurlijk 
een klein stapje in de- goede 
richting.
Nog een opmerking.
Wilskracht kun je nergens kopen, 
lenen of desnoods stelen.
Je moet dat zelf opbrengen en 
dat is voor velen al genoeg om 
te zeggen:

D A N  M A A R
E. EN J A A R
E E R D E R
D O O D

de nutsspaarbank 
voor al u t r  

geldzaken

catsburg
schoonhoven

bergambachterstraat 5 

tel. 3367

restaurant
de stadsherberg

bruilofuen
diners 

recepties 
koffietafels

feestavonden

opweg 2 
schoonhoven 
tel. 2330



JOOFSRTS
kunstnijverheid

GALERIE ind iak led ing
DE LEK ®
is o o k  <r(a8 en keram iek
OP HET 

ZELFDE ADRES 
TE

VINDEN VOORHAVEN 3

Fa. Deerenberg
J t l  Gediplomeerd Opiicièn, ooameetkundioe

/ h iV  i Hh t
DE OPTICIEN VOOR UW BRIL.

Haven 38 -40 — Telefoon 2412HE
Fa. 3. J . van le p e r e »  en Zn,

Groothandel 
in levensmiddelen

KOESTRAAT 126 
TELEFOON 2290

UW  KRUIDENIER
VOOR AL UW MERKARTIKELEN

REKREATIEE
VOLLEYBAL
Op 19 januari v/erd er gespeeld 
tegen DOS-dinsdag.
De uitslag was 3-$ in b.et voordeel 
van Dos,
Ondanks dit zware verlies werd er 
toch goed gespeeld door ons.
Op 26 januari werd er gespeeld 
tegen DOS-volley.
Ook deze wedstrijd werd met 3-0 
verloren.
DOS zag deze wedstrijd met angst 
en beven tegemoet, wegens de 
grote inzet van avantri.
Dit kwam om dat er indertijd een 
oefenwedstrijd v/as tegen ons,die 
ze nog in het geheugen hadden.
Op 16 februari v/erd er volley 
gespeeld tegen Jupiter uit 
Oudewater„
Avantri v/as licht vermoeid, dit 
kwam doordat zij in de zelfde week 
al twee wedstrijden hadden gespeeld. 
Dit nam niet weg, dat Jupiter met 
3-1 werd verslagen.
Tussenstand in de competitie:
DOS woensdag 5-10
DOS dinsdag 4-6
DOS volley 5-4
Avantri 5-3
Jupiter 5-1
Te verwachten wedstrijden:
2 maart Dos dinsdag

4 uur
16 maart Dos volley 

3 uur
23 maart Jupiter (uit)

5 uur
20 april Dos dinsdag

2 uur
Dos woensdag
3 uur

27 april Dos volley
2 uur
laatste wedstrijd.

AARDAPPELEN - GROENTEN 

FRUIT
DELICATESSEN EN WIJNEN

J. den Braber
Lopikerstraat 28 
Schoonhoven 
Telefoon 26 80



BEDANKT
Wij zijn de organisatoren zeer 
dankbaar voor de ontspanning die 
ze ons hebben geboden in dit 
winterseizoen.
Wij hopen voor het volgend seizoen 
op dezelfde organisatie.

Dick Wesdorp.

OUD PAPIER.
Heeft u ook al tien familieleden, 
buren of vrienden, die bij u het 
oude papier komen brengen?
Ik wel

Dick.

PARKLOOP
OOK VOOR ONZE TRIMMERS
Zoals u reeds in de rubriek 
kalender heeft gelezen over de 
parkloop, geldt deze loop ook 
voor ons trimmers.
Laten we met een heel stel van 
onze groepen deelnemen aan dit 
grote evenement.
Laten we onze bestuursleden niet 
teleur stellen.

3 I S T U U R S
:: E D E D E L I N G E N

-JURY-CURSUS
Eet is de bedoeling om voor de 
rury-cursus, die begin april van 
start gaat enige mensen te vinden 
die dit gemakkelijke, leuke en 
belangrijke werk willen doen.
Deze cursus wordt in de kantine 
van onze vereniging gehouden, 
u weet v/el, die houten school 
op de stormbaan.
De hele cursus duurt maar drie 
avonden.
Als docent komt naar alle 
waarschijnlijkheid de heer 
Heineman uit den Haag, onze enig; 
erelidknakker.
Ook komen er:mensen van andere 
verenigingen uit, de goudse regio-. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Ook hoeft u geen koffie of 
frisdranken mee te brengen, dit 
een en ander is in de kantine 
verkrijgbaar.
Komt u ook???????????????????????

1 I C E N T I E G E L D E N
V O O R
W E D S T R I J D A T L E Ï E N
Het licentiegeld voor het jaar 
1974 zal door wedstrijdsecretaris 
Ben Gubbels worden opgehaald.
Hij zal hiervoor een dezer dagen 
bij u langs komen.
De senioren betalen tien florijnen 
en junioren komen er met vijf 
van af.
dit is uiteraard alleen voör de 
wedstrijdatleten.
Begrepen?



OUD PAPIER
Met een verheugende blik in de 
ogen kwam hij het me vertellen.
’’weet je wat ik voor die container 
oud papier beurde?’’
Ik zou het niet weten, antwoorde 
ik.
Driehonderd en een en veertig piek. 
Ik werd er stil van, want zoveel 
poen had ik nooit verwacht.
Nu kan ik begrijpen, dat hij zich 
het kleplazerus loopt voor een 
tweede vracht.
Vandaar dat ik nu ook maar de 
uitgelezen kranten en tijdschriften 
bewaar.
Als u dat nu ook zou willen doen, 
en u geeft even een seintje, 
dan komt hy ze zeker ophalen.
Voor dat seintje moet u dan bij 
Hans Sterrenburg zijn.
Adam van Vianenstraat 55c 
De opbrengst van het oude papier 
is bestemd om er nieuw materiaal 
van te kopen, iets wat zeer 
hard nodig is.

BEDANKT
Opnieuw moeten wij de h'teer Bouman 
van de nutsspaarbank bedanken.
De hoeveelheid papier die we van 
hem kregen was ongeveer 700 kilo. 
Het aws dan ook een hele sjouw.

VRIENDELIJK VERZOEK
Het gebeurd nog wel eens dat 
sommige atleten en atletes het 
uur van vertrek niet kunnen 
onthouden.
Dit tot grote ergenis van Ben 
Gubbels en andere atleten.
Kom dus voortaan op tijd!
Ook willen wij gaarne uw verzoek 
tot inschrijving op tijd binnen 
hebben.
Na inschrijvingen kan meestal niet

Autobedrijf
Groeneveld
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zeer op tijd aankomen.
-eef dus voortaan tijdig op voor 
eer. wedstrijd.
Ir. de kantine hangt een groot
::rd met komende wedstrijden,
i-eg dus niet dat je het niet wist.

: L- TERIAAI OPRUIMEN.
Met is jammer dat ik alweer een 
"ervelend woordje tot onze 
leden moet richten.
__ls jullie willen trainen, dan 
_ s dat altijd moge lijk gelukkig 
laar jullie moeten niet vreemd 
:p kijken als dat niet meer zou 
kunnen.
Zit is dan jullie eigen schuld. 
Vant de materialen worden zelden 
opgeruimd.
?.uim dus het materiaal op!!!!!!!!: 
lesef nu toch eens dat het niet 
goedkoop is, we hebben geen 
celdboom.

d

RIJWIEL EN
BROMFIETSHANDEL

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

TOUWEN
Ir worden geen vouwera meer gezocht 
voorlopig.
rit is te danken aan de Eam 
Sterrenburg en de Eam Gubbels.
Ie hele mikmak is door hun gevouwen 
in een ijltempo.
Hartstikke bedankt.

TERZOEK
.-.Is de baan zacht is wordt u 
vriéndelijk verzocht er dan niet 
op te trainen.
7 e baan wordt nu op dit moment 
goed verzorgd en we willen er 

. ie komende maanden goede tijden 
op draaien.
lijk dus eerst even of het wei kan. 
Vees zelf zo wijs.

-f



RENTELOZE LENING
Zen dezer dagen kunt u een 
bestuurslid van avantri aan de 
ïeur verwachten.
Deze komt u vragen om een 
renteloos aandeel aan u kwijt te 
raken.
Stel hem dan ook niet teleur.
Er zijn drie soorten namelijk 
vijf gulden, tien gulden en
25 gulden.
Koop er een !!!!!!

10io KORTING
Als u uw sportartikelen bij Sloof 
koopt, dan zit er voor avantri 
een financieel extraatje in.
Het is namelijk zo, wanneer u 
sportartikelen koopt, en u 
levert uw kassabon in bij het 
bestuur, dan krijgt avantri 
10<fo daarvan.

INZENDEN 
VAN KOPY
De tekst voor het april nummer 
moet op 18 maart binnen zijn.
Dit in verband met drukke 
werkzaamheden van de redakteur. 
adres van de redaktie:
Henk Schep
Regiment van Heutszstraat 4 
Schoonhoven.

ADVERTENTIES
Heeft u iets te koop of zoekt u 
iets?
Het kost u maar een kwartje per plaat 
plaatsing.
Voor de tweede jaargang van 
avantri magazine, die in september 
van start gaat kunt u nu reeds 
reserveren en tekst inleveren.
Vilt u er aan denken.



JAARVERGADERING 
AFDELING GOUDA 
IN WOERDEN
Op vrijdagavond v/as er in woerden 
de jaarvergadering van de afdeling 
gouda.
De afgevaardigden van avantri 
waren Henk Schep En gerrit de Jong 
(sekretaris van de afdeling).
Ook Frans van der Ham was 
aanwezig om de prestatiebeker te 
overhandigen, hetgeen totaal in 
de mist liep, en hij was dus voor 
niks meegegaan.
Foei, bestuur!
Voorzitter pijnacker(gouda) nam 
afscheid, dit door omstandigheden 
De nieuwe voorzitter werd een 
avantriaan.
De heer J. Os van de Abeelen 
heeft nu de leiding van het 
atletiekwezen in de afdeling.
Wij wensen hem veel sukses toe met 
deze niet gemakkelijke taak.
Hetgeen de heer Heyneman uit den 
Haag in zijn woordje uiteenzette. 
(Heyneman is ere-lid van onze 
vereniging, en zit in het bestuur 
van west 2).
Onder west 2 verstaat men zuid- 
ho3jland en Zeeland.
Voor de kontrole van de kas werd 
Henk Schep toegevoegd.
Ha afloop van de vergadering 
werd er nog gezellig nagepraat, 
en een glaasje gedronken.

TENSLOTTE
Ook in de vorige maand kregen we 
er v/eer enkele leden en donateurs 
bij.
Deze leden heten wij van harte 
welkom bij onze vereniging.



D E  D I S C U S
Een ronde houten schijf met een 
metalen kern en in zijn geheel 
omspannen door een gladde 
metalen ring noemt men een discus 
De schijf mag ook uitsluitend uit 
metaal of ander materiaal bestaan 
mits het voorgeschreven gewicht 
gehandhaafd blijft.
De heren werken met een diecus 
van twee kilo, de dames gebruiken 
een discus van een kilo.
Yoor jeugdatleten zijn de gewichten 
als volgt:
Jongens a (17-18 jaar) 1-g- kg,
meisjes a (16—17 jaar) 1 kg,
jongens b (15-16 jaar) 1 kg,
meisjes b (14—15 jaar) 1 kg.
Het woord discus is afgeleid van 
het griekse ,discos, dat schijf 
betekent.
Bij de antieke spelen was het 
discuswerpen een onderdeel van 
de vijfkamp.
Uiteraard kreeg dit atletiek- 
nummer bij de eerste moderne 
spelen van 1896 een plaats op 
het programma.
De amerikaan Eobert G-arrett won 
de gouden medaille met een worp 
van 29,15 meter.
Tegenwoordig is het discuswerpen 
behalve een individueel nummer 
ook een onderdeel van de tienkamp. 
De discus wordt geworpen na een 
snelle ronddraaiende beweging 
van het lichaam.
De atleet doet dit vanuit een 
cirkel met een doorsnede van 
2,50 meter.
De ring is afgebakend door 
witgeschilderd bandijzer, staal 
of hout.
Ook onze vereniging is in het 
bezit van zo’n ring.
Bij de heren heeft Henk de Leeuw 
den Bouter met 39,56 meter de 
touwtjes in handen.
Frans van der Ham gooide bij de 
jongens a 40,56 meter.
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i_RJAARDAGEN
de maand 

::;art
De volgende personen zullen in de 
maand maart weer hun geboortedag 
herdenken.
levens zal het alcohol of koolzuur- 
gehalte in hun bloed aardig 
stijgen.
uiteraard is deze lijst niet geheel 
volledig.
Dit komt omdat wij niet in het 
bezit zijn van een volledig ingevm'ld 
verjaringskalender.
'0 maart mevrouw van der Pauw
12 maart mevrouw Kuyf
13 maart Nico de Jong
14 maart Eert van den Dool 
16 maart - mevrouw Reuvers 
16 maart:mevrouw de Bruin 
19 maart Jan Zijderlaan
21 maart lia Ende 
23 maart Gerrit Suur
25 maart C. M. Vooys
26 maart Firanda Suur
29 maart mevrouw Cijs
30 maart J. Broeders 
30 maart C. den Hoed



wie dag tijd waar
iedereen maandag 1 9 . 0 0 uur stormbaan
dames-atleten woensdag 19.30-•20.45 uur lts
heren-atleten woensdag 20.45-•22.00 uur lts
meisjes woensdag 18.30-■19.30 uur lts
'jongens woensdag 18.00-• 19.00 uur sporthal noord
geroep 1 dames woensdag 1 9 .00-•20.00 uur sporthal noord
tëroep 2 dames woensdag 20.00-•21.00 uur sporthal noord
fepoep 3 heren woensdag 21.00-•22.30 uur sporthal noord
groep 4 dames donderdag 19.00-•20.00 uur lts
groep 5 heren donderdag 20.00-•21.00 uur ltstrimmers zaterdag 08.00 uur stormbaan




