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c r t r o w p

Ziezo de gebruikelijke stapel 
papieren, kladjes en verdere 
gegevens liggen weer naast me 
om in dit clubblad verwerkt 
te worden»
Ook deze afgelopen maand maart 
is er v/eer een van fijne sport 
geweest.
De parkloop ligt weer achter ons, 
en zal volgend jaar terugkomen. 
Hopenlijk zal ook dan het weer 
weer medewerken om een stralende 
dag te maken.
Ook het bestuur liep met een 
glimmend gezicht deze dag rond, 
alsmede de speciale commisie, 
die alles tot in de puntjes had 
geregeld.
De organisatie en het parkoers 
was goed; hoorde ik verscheidene 
atleten zeggen, en die jongens 
zijn wel wat gewend,
Ook een v/oord van dank aan de 
Schoonhovense middenstand die 
ons reuze goed heeft bedacht met 
schitterende prijzen.
Ook de verscheidene kranten 
hadden lovende kritieken over de 
parkloop,
Yan de politie en gemeente kregen 
we ook mensen en materialen 
toebedeeld.
In een woord,het was grandioos !



DE JARIGEN
IN DE MAAND APRII
De volgende personen zullen in 
de maand april weer 1iun geboorte
dag herdenken»
Tevens zal het alcohol- of 
koolzuurgehalte in hun bloed 
aardig stijgen =
2 april mevr. Kuif
7 april Pia Oosterom
7 april mevr» van Veen
8 april mevr. de Graaf
9 april mevr, Driesen
9 april mevr. Paynleybe

10 april Laura Bakker
11 april mevr. den Oudsten
12 april mevr. Mandjes
19 april Henk de leeuw den Bouter
22 april Reinier langeland
20 april dhr» Beljaars
29' april dhr. van Eek
30 april dhr, Verbree
Deze lijst is volgens ons niet 
volledig, daar wij niet van 
iedereen zijn geboortedatum 
weten.

NIEUWE TEAI2T3K
Tot trainer van de wedstrijd- 
atleten is benoemd de heer 
Co Buitelaar ui- Reeuwijk.
Wij wensen hem een fijne tijd toe 
bij onze vereniging.
In een volgend nummer zullen wij 
trachten een iniervieuv u :  her. 
te krijgen.
Hetgeen ons wel zal lukken.

WEDSTRIJDATIETEN, DE TIJD VAN DE 
TRAINING IS GEWIJZIGD. IET OP.



D E  K A L E N D E

vonet
DE JONG

Schoonhoven

Op zaterdag 6 april gaan v:; v: :r 
een vriendschappelijke wedstri'i 
naar Zeist»
Het wordt een wedstrijd tegen het 
Amersfoortse Altis en tegen 
DIT uit Zeist.
Ons team zal versterkt worden 
met poirot de hoogspringer uit 
Alblasserdan.
Hij springt de laatste tijd over. 
de twee meter.
Wij hopen een aardige ploeg op te 
stellen.
Het programma is mij niet bekend 
maar zal ongetwijfeld in 
competitievorm geschieden.

15 april
Aiphen a n de Rijn
20 km.

15 april
Trialmeet in Drunen.
Ook voor deze vriendschappelijke 
wedstrijd vragen v/ij de aandacht.
U kunt opgeven bij G, de Jong.
Het is een wedstrijd tegen:
DAK uit Drunen,
AC WAALWIJK,
AV WADDIÏTXVEEI'T.

voor uw komptete woninginrichting

firma 
schut wonlngitoHtn  

haven 9

t«l«loon 2516 
schoonhoven

15 april
Boston in Amerika 
Marathon
Het is vreemd voor u dat wij een 
amerikaanse wedstrijd doorgeven. 
Maar
Avantri—aoleeij Wim Brauns loopt 
hier de marathon mee.
Zo ziet u maar avantriatJLeten 
komen overal in de v/ere ld.
Wij wensen '-im een fijne wedstrijd 
en reis toe.
Het verslag hiervan kunt u in het 
volgende nummerrvan hem 
verwachten.

T O T  U W  

DIENST

Petii Restaurant

„DE E N G E L ”
Automatische Kegelbanen - Biljart - Bar 

Koestraat 4 - Telefoon (0 1823) 23 50 

SCHOONHOVEN



20 april
J eugdcompetitie 
d-jongens en c meisjes 
De d-jongens komen op het lange- 
pad in Rotterdam in aktie.
Voor deze wedstrijd komen Jaap 
en ben Buis? rené Burghmans,
Frans van de Grijn, Ronald 
Rijkhoek en Richard Vonk in aktie. 
De c-meisjes komen in de Wind
hondenpolder te Dordrecht aan 
start,
Deze ploeg bestest uit Arja van 
As, Hettie van de Kleyn, Ingrid 
Kuylenburg,Anja Murk, Nelleke 
Ooms en Miranda suur.
Eventueel aangevuld met de 
d-meisjes Pia Oosterom en Karin 
van Steyn.
De 2e wedstrijd is op 25 mei 
voor de meisjes in Lisse en 
voor de jongens in de Haag.
De derde wedstrijd is op 24 aug.
De kosten voor de deelnemers 
zal f 1,50 per persoon zijn.
De overige kosten zijn voor 
rekening van de vereniging.
21 april 
Rotterdam
10 kilometer.
28 april 
Roosendaal 
20 km.

27 april 
Schoonhoven 
Onderlinge wedstrijden
30 april
Schoonhoven
Havenestafette

4-5 mei
DistrictRkampioenschapDe-n 
Spar ba- den Hr.ag 
senioren +a-b-junioren 
Gelieve tijdig op te geven.
Bij Ben Gubbels.

4 mei Boskoop 
Pupillencompetitie

9 mei Schoonhoven 
instuif wedstrijden

11 mei Schoonhoven 
Goudse kampioenschappen 
junioren-j ongens

12 mei
1e competitiedag senioren.
Wij zullen met een 1e en 2e ploeg 
gaan deelnemen.
De wedstrijddata zijn 12 mei en
9 j uni.
Deze 2 data zijn voor de vereni
ging verplicht.
Een verzoek dus aan onze atleten 
om deze datums vrij te houden.
Een derde en eventuele 4e 
wedstrijd kunnen door de vereni
gingen voor 1 september nog 
worden georganiseerd en tellen 
mee voor de eindstand in de 
competitie.
Het eerste team komt uit in de 
3e klas, en het 2e team in de 
vierde klasse.
In het volgende nummer komen 
wij op deze wedstrijden terug 
met een opstelling.
Ook zullen wij dan weten waar 
we naar toe moeten.

D E  R E D ' A K T I E

W E N S T

I E D E R E E N

E E N  S P O R T I E V E

M A A N D  T O E  !



WIST Ü DAT ?
Op de Nederlandse bestenlijst 
van de junioren komen nog steeds 
de avantrianen,Kees van der 
Heul en prans van der Ham voor. 
Inmiddels zijn de beide atleten 
al senior.
Kees van der Heul 
1 3e plaats
1500 meter in 3.55.2 minuten 
Gevestigd in 1970 
prans van der Ham 
5e plaats
Polsstokhoog met 4.30 meter 
Gevestigd in 1973
EN WIST U
dat Prans van der Ham met zijn 
tienkampprestaties beter was 
dan de bestaande rekords van: 

Ceylon 
Fiji 
Iran 
Israël 
Ivoorkust 
Kenia 
Maleisie 
Marokko 
Hebriden 
Pakistan 
Panama 
Nieuw Guinea 
Philepijnen 
Porto Rico 
Turkije
Zambia ??????????????????

EN DAT
er voor dit clubblad een enorme 
belangstelling bestaat bij 
andere verenigingen.
EN

dat u in dit clubblad mag 
schrijven?

VIVO v rv o
VOOR 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
BOEKEN

TIJDSCHRIFTEN
OOK
HOUTEN
SPEELGOED
EN
PI AST ir
BOUWMODELLEN

vlees staalt spieren!

Koestraat 75 - Schoonhoven - Tel. 2675

V & P b u is

VOOR AL UW

Lopikersfraat 45 
Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 2773



dickhoff fo to
cine

Lopikerstraat 57 
Tel. 01823-2992

U d o e t Uw b e A t b i j  de b e o e fe n in g  
van Ulo $ p o fit? ? ?

ONZE mem en doen  
d a t  b i j  hun lü e xk !

neem t U een-i een 
psioe&!?

aannemeAAbedAsi j£  
de GRUVTER 6 van ENGELEN 

doe keX zeZ ^-M in keZ  
KEUKENCENTRUM SCHOONHOVEN 

Have.ni> tA a a t  40-TeZefaoon 01823- 301 $

ö\A'öC^ 0&*xen
P ° r : U c k o e ^

Sopikerstraat 2 9  telefoon 3 7 2 4

GORKUM ' '
23 FEBRUARI
Op zaterdag 23 fëbruari nam 
Wim Brauns deel aan de 9© 
vestingloop te Gorkum.
Hij bereikte de 38e plaats.

GOUDA
24 FEBRUARI
Tot pechvogel van de maand is 
benoemd, Marcel Posthuma, die bij 
de training tijdens het hoog
springen zijn pols brak.
Dat was een groot verlies voor 
de pupillengroep.
Marcel werd op 24 februari in 
Gouda 9e bij de a-pupillen waar 
een 40-tal jongens aan deel
namen.

De uitslag van 24 februari:
8e' Johan Vonk

35 meter..........6 . ' sek.
600 meter..........2.17.2 min.
Balwerpen..........25 meter
Hoogspringen...... 1 meter

9e Marcel Posthuma
35 meter..........6,0 sek.



600 meter......... 2.14-1 min.
Balwerpen.......... 20 meter
Hoogspringen..... .1 meter

■i2eCharles van Steyn
35 meter.......... 6.1 sek,
600 meter. . . ........ 2. 22.0 min.
Balwerpen.......... 28 meter
Hoogspringen,...... 90 cm

2leDick den Boer
35 meter.......... 6*5 sek.
600 meter......... 2.14.1 min.
Balwerpen.......... 19 meter
Hoogspringen,...... 90 cm.

b-pupillen
5e Jan van Steyn

35 meter....... ...6,2 sek.
600 meter.......... 2.26.8 min
Balwerpen.. ..... .... 15 meter
Hoogspringen....... 75 cm.

6e Ben Buis.
35 meter.......... 7.1 sek.
600 meter.......... 2.37.7 min.
Balwerpen.......... 21 meter
Hoogspringen..... .90 cm.

9e Jaap Buis
35 meter. ........ . 7.0, sek.
600 meter...... ....2.45.0 min.
Balwerpen. . . . ... . ... 21 meter 
Hoogspringen..... „80 cm.

Bij de b-pupillen waren, er 7,1 
deelnemers!

ROTTERDAM
2 4EEBRUARI

Tijdens de clubwedstrijd van RWV in 
het Kralingsebos te Rotterdam, 
behaalde. Gerr.it de Jong op de 
1000 meter een. 4e. plaats in 
4.59*0 min», , .
Een kwartier later liep hij een 
3000 meter in 1 5 .5 9 - 0 min.
Het abonnement van de vierde 
plaats wa,s ook hier, van kracht.

IJMUIDEN 
3 MAART
Ook bij deze' wedstrijd waren er 
leden van avantri aanwezig.
'Zij ontvingen een duister bericht 
hierover.
Harry Faay en Nico de Jong. 
liepen deze strandloop uit.

NIJMEGEN 
3 MAART
Tijdens de nederlandse cross- 
kampioenschappen, liep Kees van 
der Heul zich naar de elfde 
plaats.
Er was in deze wedstrijd een grote 
tegenstand.

WABDINXVIEN
9 MAART '
De vierde en laatste wedstrijd 
van de Goudse crosscompetitie 
werd in waddinxveen gehouden.
Bij de meisjes-c behaalde Ingrid 
Kuylenburg een'8e plaats.
In de eindrangschikking bezet 
zij de 1 3e plaats.
Nelleke Ooms behaalde resp. een 
1 5e en 18e plaats.
Lia Ende behaalde haar derde 
overwinning bij de dames en werd 
Gouds crosskampioene.
Bert van den Dool behaalde een 
5e plaats en een 6e in de 
eindtelling.
Ronald Rijkhoek finischte als 
27e een zelfde plaats kreeg hij 
in de eindrangschikking.,.
Kees van 'der' Heul was aanwezig 
als toeschouwer en kon na de 
4e wedstrijd zijn kampioensbeker 
b'ij de heren in ontvangst nemen 
uit handen van de voorzitter 
van de afdeling Gouda, de heer 
J. Th. van Os van de Abeelen.
De Polsbroekse avantriaan 
eindigde in deze 10 kilometer 
lange race als 6e. De naam van



deze atleet was Jan Zijderlaan. 
Wies Scheepers uit Lopik, ook 
een avantriaan, eindigde als 11e. 
Hans Boon, de avantriaan uit 
Ammerstol kwam op de 13e plaats 
terecht.
Gerrit de Jong deed het rustig 
aan en finischte als 38e.
De eindklassering voor avantri 
ziet er alsvolgd uit:
1 Kees van der Heul 
10 Hans Boon
13 Wies Scheepers 
18 Ad verhoef 
41 Gerrit de Jong.
De (Schoonhovense ploeg) behaalde 
met 42 punten de derde plaats.

AMERSFOORT
9 MAART
Op zaterdag 9 maart waren Piet 
Stam en Ad Verhoef deelnemer aan 
de Treekercross.
Piet werd op de 5 kilometer 18e 
in de tijd van 18 minuten.
Ad werd op de 15 kilometer 71e 
in 59.20 minuten.
De wedstrijd werd gewonnen door 
J. Smit van Trias in de tijd 
van 48.28.5 minuten.
Tweede was H. Kalf van GVAV uit 
Groningen in 48.35.6 minuten.

GOUDA
10 MAART
Op 10 maart was er een indoor- 
wedstrijd voor cd-junioren in de 
Goudse sporthal de springer.
Pia Oosterom was het enige 
avanbri—meisje die- deelnam.
Zij eindigde als 31e van de 41 
meisjes.
Zij liep de 35 meter in 6,4 sek., 
en de 600 meter in 2.30.6 min. 
Verder sprong zij 1.05 meter hoog 
en wierp met de bal over de
10 meter.
Bij de d-jongens waren 4 atleten 
van de partij.

verven er a* ■ er 
behang en kur*:e;e  
vouwdeuren 
degalux 
albastine
ceta bever produKte- 
skilgereedschap 
en nog veel meer bij

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

voor een moderne
en betrouwbare huurauto

bel 2488 (01823)

n  a  H p n  h a a k  ha lvem aan  10n. a. oen naa« schoonhoven

* X ,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 l  
uit onze uitgebreide sortering
BATAVUS - GAZELLE 
PEUGEOT - SPARTA

R.LOOREN DEJONG
TEL :0  <823-2431 

S T R D H U I S S T R R f l T  7 -11  SCHOONHOVEN



jan
van
eek

posters - pisten * 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 2082

Zij zorgden voor een 9e, 21e = 15e
en een 34e plaats, bij de 42 
deelnemers.
Rene Burghmans raffelde de 35 
meter af in 5>6, de 600 meter 
in 2. 08.6 min. en met de kogel 
kwam hij tot 6.94 meter.
Ronald Rijkhoek liep de 35 meter 
in 6.*2 sek., de 600 meter in 
2 .1 4 . 7  min. en stootte de kogel 
7.59 meter van zich af.
Prans van der Grijn sprintte op 
de 35 meter naar een tijd van 
6.2 sek. en holde op de 600 
meter naar een tijd van 2.23.5 min. 
De kogel kwam bij hem 6.15 meter 
verder neer.

ETTEN-LEUR
10 MAART
Kees van der Heul kwam hier in 
aktie-bij een cross, temidden van 
een sterk lopersveld.
Zo kon het gebeuren dat hij op de 
8e plaats kwam.
lia Ende kwam hier goed voor de 
dag, zij werd 5e.

AMSTERDAM - '
10 MAART
Gerrit de Jong kwam op de bosbaan 
in aktie voor een wedstrijd van
25 kilometer.
Hij verbeterde zijn beste tijd met 
ongeveer 5 minuten en finischte 
als 7e in 2.27.09 uur.
Winnaar-werd Jan de Jonge uit 
Purmerend in 2.17.25 uur.

REEWIJK
16 MAART

Op zaterdag 16 maart vertrokken 
er 3 avantrianen naar de 22e 
plassenlöop te Reeuwijk.
Kees van der Heul won op over
tuigende wijze.
Hij kon zich zelfs permiteren om 
achterom te kijken naar de gebr.Kijne.



Deze zullen d e  spottende blik 
van Kees niet vergeten.
Jan Zijderlaan was ook van de 
partij en legde beslag op de 
24e plaats.
Wies Scheepers zag 'zich in deze 
wedstrijd als 48e geklasseerd. 
Hans Sterrenburg draaide op 
z’n gemak deze dag, en zag zich 
op de 127e plaats belanden.

ROTTERDAM
16 MIRT
Tijdens de havenloods-prestatie- 
loop werden door avantriatleten 
en atlete de volgende resultaten 
geboekt i
Er v/aren ongeveer-800 deelnemers 
bij de 7'h kilometer.
Wim Brauns werd 24e in 25 min. 
en 33 sek.
Ad Verhoef werd 27e in 25 min. 
en 47 sek.
Teus Potuit werd' 44e in 26 min. 
en 50 sekonden.
Marry Faay liep de 7i kilometer 
uit in ongeveer 35 minuten.
Bij de 5 kilometer waren er 
ongeveer 1500 deelnemers.
Piet Stam werd hier 19e in
22 minuten en 20 sekonden.
Voor dat deze wedstrijd van start 
ging gebeurde er overigens 
voor Rotterdammers vreemde 
dingen.
Ene Ad Verhoef liep voor de 
wedstrijd als een groot levend 
reklamebord rond te springen.
Het ging hier om de reklame voor 
de parkloop in Schoonhoven.
De andere lopers dachten eerst 
aan een soort staking, maar 
veranderden van gedachten toen 
zij van hem en van andere 
avantrianen een folder over de 
parkloop aangeboden kregen.
Zo ziet u maar onze leden zijn 
tot alles in staat.
Het bestuur en de redaktie zijn 
Ad dankbaar voor deze stunt.

BROÏÏZEïT BEMjfe.'
De op een na jongste atleet van 
avantri, Bennie Buis heeft in 
de Goudse Sporthal de springers 
beslag weten te leggen op de 
bronzen , ,plak55 
Bennie verbeterde ook nog gauw 
even het Gouds rekord balwerpen. 
Hij gooide namelijk 22 meter ver.

Uitslag i
3e Bennie Buis

35 meter,.......«...7.3 sek.
600 meter........... 2.22.3 min
Kogel...............4.09 meter
Balwerpen. .  ...... .22 meter
Ook op de 600 meter brak hij 
zijn persoonlijk rekord.

9e Jaap Buis
35 meter,........... 7.0 sek.
600 meter........... 2.43•8 min
Kogel,..............3•33 meter
Balwerpen.  ...... 20 meter
Ook Jaap liep zijn persoonlijk 
rekord op de 600 meter aan 
diggelen.

Bij de a-pupillen ontpopte Dick 
de Boer- zich als de toekomstige 
Kees van der He.ul.
Hij liep een prachtige 600 meter 
in 2.10.8 minuten, wat een 
persoonlijk rekord opleverde.

Uitslag?

Johan Vonk
35 meter..,...........6.2 sek.
600 meter, . ......... ..2 .1 3 . 4  min.
Kogel. ............... .4.43 meter
Balwerpen.  ........24 meter
Johan brak in deze wedstrijd zijn 
persoonlijk rekord op de 600 meter



jjiuK den Boer
35 meter............. 6.2 sek.
600 meter.............2.10.8 min.
Kogel...o ........ .....5-21 meter
Balwerpen............. 22 meter. f
Naast, zijn rekord op de 600 meter 
brak hij ook zijn 35 meter en zijn 
balwerprekord.

HAARLEM
17 MAART
Tijdens een loop in het Noord- 
Hollandse Haarlem kwamen Kees 
van der Heul en Lia Ende in aktie, 
Kees werd hier zesde en Lia 
kwam op de 8e plaats terecht.

N00RDWIJK ........
17 MAART
Onze atleet Wim Brauns is in 
deze wedstrijd op de 5e plaats 
geeindigd bij een 15 kilometer 
lange strandloop.
Zijn tijd lag in de buurt van de 
56 minuten.
Een fraai resultaat.

SCHOONHOVEN'
23 MAART
Eindelijk v/as het dan zover, 
de parkloop kon van start gaan.
Na weken van inspanning van de 
specialecommissie.
Want geloof me er'komt nogal 
wat voor kijken eer het zover is.
Het enigste v/at het bestuur en 
de commissie eigenlijk tegenviel 
was de deelname van onze eigen 
trimgroepen.
Van hun kant waren er wel 
enkele oudjes, present, dat zijn 
ook wel de aktiefste.
Blijkbaar w.as, .de kermia toch 
belangrijker voor de rest.
Doch ondanks deze kleine tegen
valler waren er toch nog in 
totaal zo’n 350 mensen aanwezig 
voor de strijd.

Bij de dames ontbrak Lia Zr.de 
van avantri.
Dit kwam door een keelontste
king.
Vandaar dat de eerste plaats 
door C. Burghoorn bij de dames 
ingenomen werd.
Bij de meisjes-a kwam Marijke 
Ende zeer goed voor de dag 
zij liep zich naar een tweede 
plaats.
Rob Lensink maakte zijn titel 
van nederlands kampioen ook 
in Schoonhoven waar.
Hij won met ruime voorsprong,
Bert van den Dool die als 
enige1 avantriaan deelnam, kwam 
op de vierde plaats terecht.
Bij de-heren waren van av antri- 
zijde Kees van der Heul en Hans 
Boon present, ook was ene jan 
Zijderlaan present,, maar daar 
komen we straks nog op terug, 
hij liep niet in de wedstrijdloop 
mee, hoewel hij daarvoor kwam.
Ook aanwezig wasWies Scheepers

We beginnen maar bij Kees van der 
Heul,het v/as bijzonder jammer 
voor hem en ons en voor de 
talloze schoonhovenaren langs 
de route om voor eigen publiek 
te moeten opgeven.
Misschien had hij beter niet 
kunnen starten met die knie.
Maar ja volgend jaar krijgt hij 
opnieuw de kans zullen we maar 
hopen.
Hans Boon kwam deze dag ook 
goed voor de dag met een 26e 
plaats.
Enkele sekonden later kwam Wies 
Scheepers over de meet en nam 
met de 28e plaats genoegen. 
Winnaar van de wedstrijdloop werd 
Henk Tiebosch van het Rotterdamse 
Metro.
Ook waren er enkele prestatie- 
lopen ove±? 1300 meter,voor de 
kleinsten, en een 3800 meter



voor de iets verder gevorderden 
(waaronder Dick Wesdorp* Cees 
van Engelen, Miranda suur en 
rog vele anderen bekenden waarvan 
me de namen niet zo gauw te 
binnen schieten),,
Ook de redakteur van dit blad 
nam deel aan deze loop, en moest 
zonudig 2 meter voor de 
eindstreep, de sintelbaan van 
dichtbij bekijken»
Hetgeen hem dan ook prompt enkele 
schrammen op de kop bezorgde.
En dan tot slot het verhaal van 
Jan Zijderlaan»
Toen de meute aan de start werd 
geroepen, zat Jan te poepen.
Dat had tot gevolg, dat Jan met 
een mistige, blik in de ogen, 
niet aan de wedstrijd kon deel
nemen*
Zeer jammer voor hem want hij had 
zeer zeker een plaats bij de eerste 
tien gehad.
Vandaar dat hij in de prestatie- 
loop in aktie kwam„
Met een fraaie tweede plaats.

KIJKDUIN
24 MAART
Aa Verhoef en Wim Brauns v/aren 
present bij een -24 kilometer lange 
prestatleloop te Kijkduin,
Het was een bijzonder zwaar 
parkoers,
Wim Brauns finischte als 55e 
in 1 o 45.50.
Ad Verhoef was 59e in 1.46.10.
Er namen 189 atleten aan deze 
wedstrijd deel.

ZATERDAGMORGEN-TRAINING
Op zaterdag 6 april starten we 
weer met de zaterdag-training.
Dit uur van training is vroeg, 
n .1. om 8 uur.
Maar we hopen er onze gezondheid 
mee te dienen.
Het nut van de training kan je 
alsvolgt beschrijven:
1. Versterking van het hart.
2. Geestelijke ontspanning.
3. Afname van overtollig 

lichaamsgewicht.
4. Door grotere inspanning stuwt 

ons hart het bloed krachtiger 
door onze aderen en organen, 
waardoor ze beter functioneren.

En dit heeft' o.a. tot gevolg;
1. Minder kans op een hartkwaal.
2. Ge makkelijker bewegen,
3. Ontspanning van de dagelijkse 

inspanning.
4. Uw organen gaan langer mee.
Deze training staat open voor 
iedereen.
Nieuw in ons gezelschap zijn te 
verwachten? Cees van der Meer 
en Huib de wilde.
Ook zullen ongetwijfeld Preek en 
Bram uit Ammerstol van de partij 
zijn.
We vragen ons wel af waar de 

- eerste dame komt opdagen.
Hetzelfde geldt ook voor de 
donderdagavond trimmers.
Wij hopen op de stormbaan!



Bij de training wordt er van 
uit gegaan dat een ronde over 
de baan ongeveer 300 meter is.

programma:

3 rondjes lopen,
2 rondjes wandelen, waarvan er 
een met armoefeningen.
2 rondjes lopen,
1 ronde wandelen,
1 ronde zo snel moge lijk 
1 ronde uitrusten,
10 minuten gymnastiek,
100 meter hardlopen, met 
langzaam doorlopen tot de start. 
Pit laatste punt wordt driemaal 
gedaan.
Hierna een ander atletiek- 
onderdeel b.v. kogelstoten, 
hoogspringen, verspringen en 
speerwerpen etc.
Daarna voor wie nog fut heeft 
een balspel op.het middenveld.

ONZE VOETBALLERS 
GINGEN KEGELEN
Nadat we de afgelopen zomer 
hadden gevoetbald, zowel de 
dames als :de heren, tegen 
de kegelclub de Engel,welke 
óverigens door ons werden 
gewonnen met 2-0 en 9-0, kregen 
we nu een uitnodiging om te 
komen kegelen.
Dit gebeurde op 4 maart.
Gezien de dubbele nederlaag 
met voetballen, heeft de' engel 
met minder engelachtige 
bedoelingen slechts.een handicap 
voor hun genomen, van 5 beste 
engelen tegen 6 beste avantrianen. 
Wat voor ons een dubbele 
nederlaag betekende.
Maar alle gekheid op een stokje■ 
we hebben deze avond plezierig 
gekegeld.
Na afloop was er zelfs gelegen
heid tot polonaise en een 
dansje (kleintje carnaval).

schoonheidssalon

lopikerstraat 7 
schoonhoven 
telefoon 2039

Levts
jeans

lopikerstraat
schoonhoven

tino cafetaria - restaurant

specialiteit

huzaren- en zalmsalades 

in alle prijzen 

ook thuis bezorgd

haven 14 /  schoonhoven /  telefoon 2618

in 49 vpolken bent u
een migaar 
pan

Sigarenmagazijn

WIL VAM SCHAIK
LOPIKERSTRAAT 42 

SCHOONHOVEN



}ietóen 
ió geen 
atletiek 
jietóen 
ió wei 
trimmen

fa. v.d. wijngaard
koestraat 95-99 

telefoon 2930
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[dezeadvertentie ziet.,
I tH  U H EEFT MOEITE 

ÖBXB T E K IT T E  L E Z E N ,, . . .  
DAN IS HET TOCH TU ©

I ° * T  U W  0 6 EN EEN 
! &OSDE-HUL.P KRIJGEN, 
i LA A T  ÓNS U A D V IS E R E N  

D E  A A N S C H A F  V A N

DE JUISTE BRIL....

HOON Schoonhoven
Haven 75 
Schoonhovi 
Telef. 01823-2328

Voor het komende zomerseizoen 
is besloten zowel het voet
ballen als het kegelen te 
herhalen.

Diok.

OUD PAPIER
‘.'ie heeft er nog niet voor 
oud papier gezorgd?
In Wim Rond5 s kippenhok zonder 
kippen kunt u het kwijt.
Het legt de vereniging geen 
windeieren als u papier 
verzameld.

REKREATIEP 
VOLLEYBAL
De wedstrijd tegen dos-woensdag 
de koploper werd met 3-0 
verloren.
Maar als jullie denken dat de 
nul ook een nul betekend dan 
is dat wel een vergissing.
Mede door versterking van André 
Arends werd zelfs bijna een set 
gewonnen, maar deze set werd 
ons niet gegund door de 
scheidsrechter.
Op 2 maart werden we aan de 
zegekar van dos-dinsdag gebonden. 
Onze opstelling was gewijzigd 
omdat we 3 zieken hadden.
Gelieve eventuele ziekte of 
verhindering met een motivering 
door te geven.
En dan nog wel liefst enige 
dagen tevoren.
Saterdag 16 maart had voor ons 
de doorbraak kunnen brengen 
om tot de middenmoot door te 
dringen.
De eerste set werd door ons 
gewonnen met 1 5- 1 1 .
Tegenstander was dos-volley.
Hoe het kwam dat de volgende set 
met 15-7 werd verloren is ons 
nog steeds een raadsel.
Tonder dat we minder goed gingen



spelen, werd de tegenpartij 
steeds sterker.
Wel werd steeds een sinaschkanon 
in stelling gebracht.
Op de laatste competitiedag 
kunnen we misschien revance nemen 
tegen dos-volley»
Op 20 april moeten we zoveel 
mogelijk spelers verzamelen, 
omdat we dan om 2 uur en om 3 
uur moeten spelen»
We- hopen dan 2 volleyballers 
van onze donderdaggroep op te 
kunnen stellen»

SPORTHALLEN
De NSF heeft inventarisatie 
gemaakt van de specifieke sport
hallen, die op het ogenblik in 
ons land in gebruik zijn.
Deze specificatie per provincie 
ziet er als volgt uit:
Groningen 18, Friesland 16,
Drente 15, Overijssel en IJssel- 
meerpolders 25, Gelderland 37, 
Utrecht 14, Noord Holland 35,
Zuid Holland 51, Zeeland 8,
Noord Bïabant 49 en Limburg 26.
OP ZONDAG

De kantine op de stormbaan is 
iedere zondagmiddag geopend.
Van 3 uur tot 6 uur.
Komt u ook eens even binnen 
wippen.

PARKLOQP
Helaas was het trimmersaanbod 
van onze.vereniging niet zo 
geweldig.
Hoe komt dat nou???????

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

V A N H E T 
B E S T U U R

DE BAAN
Als de baan zacht is wordt u 
verzocht er dan niet op te 
trainen»
Anders loopt u de baan stuk 
en dat zou zonde zijn.
Dus na een regenachtige dag niet 
op de baan trainen.

INSCHRIJVEN 
VOOR WEDSTRIJDEN
Het inschrijven voor een wedstrijd 
moet tijdig geschieden. 
Na-inschrijvingen kost u alleen 
maar meer geld, en is bovendien 
niet zo leuk voor de organi
serende vereniging.
Ook loopt u de kans dat u niet 
meer ingedeeld kan worden.
Het inschrijven moet u bij Ben 
Gubbels doen, die is hier speciaal 
mee belast»
Het adres van Ben is:
Koestraat 132a.

VERHUIZING ?
Als u gaat verhuizen, geef dan 
even het nieuwe adres door aan 
uw trainer of aan de redaktie.

INZENDEN VAN KOPY
De tekst voor het mei-nummer 
moet op 22 april in ons bezit 
zijn.
Redaktie adres:
Henk .Schep
Regiment van Heutszstraat 4 
Schoonhoven.

-f



DE DOUCHE
De kleedgelegenheid op de baan 
is voortreffelijk,, dat wist u 
allang.
Het schoonhouden van de douche’s 
vergt enorm veel tijd van Ben. 
Iets wat ik goed kan begrijpen, 
want als je soms ziet dat er 
leden onder ons zijn, die met 
een heel baggerveld aan hun 
schoeisel naar binnen komen, 
dan valt er aardig wat te 
poetsen»
Zorg dus voortaan dat er zo 
weinig mogelijk troep gemaakt 
wordt in de kleedkamers.

MATERIAAL OPRUIMEN
Als u soms een atleet met een 
groot wit verband om zijn been 
ziet lopen, dan is dat geen 
wonder,
Want als ik op gezette tijden 
eens over de baan loop dan 
breek ik zowat de nek over een 
stuk materiaal wat niet is 
opgeruimd.
Het bestuur vindt het jammer 
dat al dat materiaal daar ligt 
te rotten.
U kunt altijd trainen op de baan, 
maar als het zo doorgaat dan 
zal daar zeker een beperking 
voor komen.
Breng dus voortaan dit vrij 
dure materia,al terug in het 
materialenhik.
Ook u bent verantwoordelijk voor 
de goede gang van zaken.

OUD PAPIER
Een paar dagen voor de parkloop 
werdt het hok op de stormbaan 
weer geledigd.
Hans Sterrenburg kreeg voor de 
vereniging hiervoor f 4 3 0 ,-.
Weer een fraai staaltje van 
Hans om de vereniging van de 
materialen te voorzien.

de nutsgpaarhank 

voor al uw 
geldzaken  <

e m i M W QÉ
ï- •V ' jflffifTfinf DAF

catsburg
schoonhoven

bergambachterstraat 5 

tel. 3367

restaurant
de stadsherberg

enbruilofti 

dm ers 

recepties 

koffietafels

feestavonden % \  tei. 2330

opweg 2 
schoonhoven



JSQFfiRTS
kunatwy verheid

DE LEK
GALERit indiakleding

is o o k  glas en keramiek
OP HET 

ZELFDE ADRES 
TE

VINDEN VOORHAVEN 3

AARDAPPELEN - GROENTEN 
FRUIT

DELICATESSEN EN WIJNEN

J. den Braber
Lopikerstraat 28 
Schoonhoven 
Telefoon 26 80

Fa. Deerenberg
Gediplomeerd Opticien, oogmeetkundioe

l H B  l
DE OPTICiKN VOOR UW BRIL

Haven 38 -40  —  Telefoon 2412

F a . J . J . van Ieperen en Zn.
Groothandel 

in levensmiddelen

KOESTRAAT 126 

TELEFOON 2290

UW KRUIDENIER

VOOR AL UW MERKARTIKELEN

10io OP SPORTARTIKELEN 
BIJ SLOOP
Als u sportartikelen bij Sloof 
kooptj 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 
ie 'bestuursleden in, dan 
ontvangt de vereniging 10$ van 
het besteede bedrag.
Wij zijn Sloof daar bijzonder 
dankbaar voor.
Voor u is het een kleine moeite 
om dat in te leveren.

A EOWWmRTTT SFR T J S

De abonnementsprijs voor het 
fraaie atletiekblad bedraagt 
f  21,50 per jaar.
Voor eventuele nieuwe 
abonnementen kunt u zich 
in verbinding stellen met 
G-errit de Jong 
St. Eloystraat 78 
Schoonhoven.

_-_VAÏITRI
01UBEMB1EEEI
Deze emblemen zijn in de kantine 
verkrijgbaar „
Je kosten f 2,00 per stuk.

EARTELIJK
WELKOM
Ook in de vorige maand kregen 
we er weer enkele nieuwe leden 
en .donateurs bij.
Deze mensen heten wij van harte 
welkom»
Wij hopen dat u naar genoegen 
bij ons uw sport zal kunnen 
bedrijven.

/



RENTELOZE
LENING
Een. dezer dagen kunt u een 
Leutuurslid van avantri aan de 
deur verwachten.
Deze komt u vragen om een 
renteloos aandeel aan u kwijt 
te raken»
Stel hem dan ook niet teleur.
Er zijn drie soorten.
Tien gulden, 
vijf' gulden 
en 25 gulden.
Koop er een of twee.

ADVERTENTIES '
Voor de tweede jaargang van 
avantri magazine kunt u nu 
reeds reserveren.
Ook deze jaargang zal 12 keer 
ultkomen- iedere maand dus.
De oplage wordt verhoogd 
tot 395 exemplaren per maand.
De advertenties worden voor 
het hele jaar gelijk gedrukt, 
veranderingen tussentijds is 
dus niet mogelijk.
Helaas moeten we de prijs 
herzien.
Vorig,dus deze jaargang waren de 
prijzen als volg-* ; 
è pagina E 30,- wordt nu f 40,-
§ pagina f 60,- wordt nu f 80,-

pagina f 120- wordt nu f 160-
Deze prijsverhoging is te wijten
aan de gestegen papierkosten.
De uitvoering van het blad 
zal verbeterd v/orden.
Het is de bedoeling om avantri 
magazine tot de best verzorgde 
clubbladen te brengen.
Op dit moment zitten we al bij de 
beste 20 van Nederland.
Menige vereniging is jaloers 
op dit blad o
Wij hopen dat u het een en ander 
in uw geheugen wil brengen, en 
dat u ons wil steunen bij de 
opbouw van dit blad en van onze 
vereniging -avantri-.

7 'RESTATIEBEK ER 
VOOR
KEES VAN DER HEUL
Tijdens de jaarvergadering van 
liet district west-2, 
zuid-holland en zeeland)., 

gehouden .in de Doelen te, Rotterdam, 
werd aan /Kees. van der Heuleen 
beker uitgere,ikt.
Hij ontving .die. voor zijn 
prestaties op de middenafstand 
iie zich .steeds in stijgende lijn 
blijven gaan.
Ie beker werd uitgereikt door 
ie heet Brabers, voorzitter 
van de technische commissie 
van west-2.
I it gebeurde onder toeziend 
30g van de heer H.C.Heyneman, 
iie de jaarvergadering leidde.

CLUBKLEDING
Door het bestuur is indertijd 
besloten het witte shirt en de 
blauwe broek te handhaven, met 
iien verstande, dat over het 
witte shirt aan de linkerzijde 
een vertikale blauwe streep 
iomt.
Aan weerszijden van het blauwe 
broekje, komen twee witte 
strepen.
Betreffende de eventuele 
aanschaf van een trainingspak 
verzoeken wij u vriendelijk 
om de volgende kleuren aan te' 
houden;
lichtblauw jack 
Donkerblauwe broek.
Voor de goede gang van zaken, 
zal het opnaaien van de blauwe 
band geDohicdon j--— - ---- 
persoon? in de figuur van de
m r\ o ̂ o T* "V 0.11 VCrhOO-i .
Dit om een beetje gelijkheid in 
tenue te krijgen.
Wij hopen dat het een en ander 
voor het nieuwe baanseizoen 
geregeld wordt.



CONTRIBUTIE
gezinsregeling;

vader o o o « C s o o o o * * .  .f 5,-
moeder. . . . 0 .0 o c .  . f 4,-
1e kind . . . O O 0 o o o o e * * * .  .f 3 * -
2e kind . . . O o » »  ® o o  •  •  •  • . .f 2,-
3e kind... 9 O O e  o o o e e e e . .f 1,-
ieder volgend kind ook . .f 1,-
seniorenli do o o o e e o o * * . .f 5,-
lid van 16 t/ra 18 jaar . .f 4,-
lid onder de 16 naar.. . . f 3,-
dit alles per maand
donateurs per jaar.... . .f 10,-
HET.BESTUUR
voorzitter
C. van den Dool
Albrecht Beylinggracht 44
telefoon 2566
secretaris
Gv de Jong
St. Eloystraat 78
Telefoon tk 010-137115
penningmeester
W- Rond
H.A. Schreaderstraat 21 
telefoon 2196 
D> Wesdorp
Wal 2
telefoon tk 0.1 0 - 1 4 4 4 2 2  
p. Stam
Galvanistraat 64 
H. Sterrenburg 
Adam van Vianenstraat 55c 
H. Schep
Regiment van Heutszstraat 4 
telefoon tk 01804-12829
TRAINING
Wedstrijdatleten,. let op de 
gewijzigde trainingstijden.
Deze vindt u zoals altijd op de 
achterpagina van „dit blad.
En komt allen op tijd.

Autobedrijf
Groeneveld

Krw**#oorUtr»rt 2/4
ScH©o*Ho'r*n 
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ERKENDE RIJSCHOOL (VAM 
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:

Lopikerstraat 41 - Tel. 2430

voor
drukwerk 
•n advertenties 
naar
van leeuwenhoeketraat t4 
schoonhoven 
telefoon 3794

reklameburo
den kartog

TAXI BESTELLEN HAAK BELLEN

rou te- en 
trmuimrfjden 2488

giekenvervoer halvemaan 10 
schoonhoven



■̂VIDR'TEITT IES te koop
. 7 VERTEI'TTII S aangeboden
A dvertenties 2 groene

VERTEN! IE S s chommeIst ce _ e n
--------—---- met rieten

koop zitting
a angeboaen regiment
p ikes van

Baat 37 heutszs~ra:.T -
'■rij nieuw
reinier de in de komende
graafstraat maand

augustus
------------ zoeken wij
t- koop enige
gevraagd. .leden
■ _encil- of donateurs
nachine; die zich
Irie heeft beschikbaar
er een willen
■ ~aan? stellen
reiaktie voor het
avantri vouwen van de
sagazine 2e jaargang
regiment van avantri
— - magazine
heutszstraat

tevens
wordt erook

gevraagd nog een
donateurs redakteur
Inlichti n g  e n gezocht.
bU het die de taak
bestuur van henk wil
----- ------ verlichten -
: .ld-papier en op den duur
gezicht geheel wil
Iet wordt vervangen.
gratis
weggehaald in de maand
inlichtingen oktober
bij het geven v/ij een
testuur ■ fraaie kalender
---- -— ----- uit
heeft u ook deze is voorzien
wat te koop? van prenten
een simpel over
kv/art j e schoonhoven
levert u kosten f 2,50
guldens op inlichtingen bij
:f niet soms. de redaktie.



wie dag tijd waar

iedereen maandag 1 9 . 0 0 uur stormbaan
dames-atleten woensdag 18.30-20.00 uur stormbaan
heren-atleten dinsdag 18.30-20.00 uur stormbaan
a-b-meisjes woensdag 18.'30-20.00 uur stormbaan
c v-jongens dinsdag 18.30-20.00 uur stormbaan
a:„ ere jun. woensdag 18.30-20.00 uur stormbaan
groep 1 dames woensdag 19.00-20.00 uur sporthal noord
groep 2 dames woensdag 20.00-21.00 uur sporthal noord
groep 3 heren woensdag 2 1 ,0 0-2 2 . 3 0 uur sporthal noord
groep 4 dames donderdag 19.00-20.00 uur lts
groep 5 heren donderdag 20.00-21.00 uur lts
trimmers zaterdag 08.00 uur stormbaan




