


wedstrijdverslag

MIDDELBURG 
8 JUNI

¥im Brauns, onze specifieke weg
loper was aanwezig voor de 10 
engelse mijlenloop.
Hy bereikte hier de 15e plaats 
van de 46 deelnemers.
De eerste plaats was voor Cor 
Vriend van psv in een goede tijd 
van 5 0 ,0 8 .8  minuten wat hem een 
zuid nederlands record opleverde. 
Wim noteerde een tijd van 57 .43  
minuten,

PAPENDAL
1 JUNI

Tijdens de nationale selectiewed
strijden kwam Kees van der Heul 
in aktie.
Er werd in  twee series gelopen.
In  de eerste serie moest Kees 
genoegen nemen met de tweede 
plaats in 3 .4 8 .4  minuten.
De tweede serie was niet sneller, 
met gevolg dat Kees in de totaal- 
uitslag ook de tweede plaats 
voor zich opeiste.
Op de 1e plaats was Wijnand Bladt 
te vinden in een tijd van 3 .4 7 .9  
minuten



BRUSSEL
8 en 9 juni

Op zaterdag 8 en zondag 9 juni 
vertrok Frans van der Ham naar 
het Heyselstadion in  Brussel 
voor een vier landen-toernooi 
tienkamp.
Doch eer het zover was moest 
frans enkele luitenants af voor 
een toestemming om deel te 
nemen.
Het nederlandse leger heeft 
waarschijnlijk nog geen goed inzicht 
in  het atletiekgebeuren, iets 
wat toch wel te betreuren valt. 
Voor deze tienkamp waren atleten 
uit belgie, ddr, Zwitserland en 
nederland aanwezig.
Frans begon goed met een per
soonlijk record op de 100 meter 
wat hij volbracht in  een tijd van 
I I . 3 sekonde.
Maar haar mate de regen steeds 
harder uit het wolkendek begon 
te stromen werden ook zijn 
prestaties minder.
Het verspringen ging nog aardig, 
hij bereikte een afstand van 
6 .4 8  meter.
Ook bij het kogelstoten liep. het 
nog, de stoot met de 7 i  kg 
wegende kogel was I I . 8? meter.
Het hoogspringen verliep niet 
gunstig op de spekgladde baan, 
de aanvangshoogte werd gemist 
door Frans.
En na dit nummer had het eigenlijk 
weinig zin  meer om door te gaan, 
doch Frans ging wel door om nog 
enkele persoonlijke records te 
breken waarschijnlijk.
Het laatste nummer van de eerste 
dag, de 400 meter verliep  toch 
nog aardig, de tijd van Frans 
was 51-3 sekonden en bleef daarmee 
maar .0 .1  sekonde boven-zijn beste 
tijd.
Ook de tweede dag was het slecht
weer om te sportend
Er werd begonnen met de 110 meter'
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horden war door Frans ir 
sekonden werd volbracht.
Het discuswerpen ging redelijk 
er werd een afstand van 3 6 . 6 3  
meter geworpen.
Ook het polsstokhoogspringen 
viel in  het water, er werd mis 
gesprongen door Frans, wat dus 
geen punten opleverde.
Het zwaarste nummer, de 1500 meter 
kreeg een tijd van 4 .4 1 .3  minuten 
op de klokken.

BULGARIJE
9 juxi

Kees van der Heul was uitgenodigd 
voor een 1500' meter in  Sofia 
om alsnog aan de limiet voor de 
europese kampioenschappen dit 
gaar in  Rome te houden te voldoen. 
Kees slaagde niet om zijn beste 
tijd te verbeteren ( 3 .4 4 .9 ) .
Dit keer ging het i n .3 .4 8 .0  
minuten.
Een andere keer misschien béter.

Baarn 
5 juni

Gerrit de Jong en Wim Brauns waren 
hief èp het strijdveld aanwezig 
Zij het voor een ieder verschillende 
wedstrijd.
Zoals normaal nam gerrit de jong 
deel aan het snelwandelen wat hem 
een 6 e plaats opleverde.
Wim Brauns kwam in aktie bij een
1 5  km lange stratenloop wat hes 
overigens goed afging.
Van de j_î > deelnemers bereikte rij 
de 33e plaats in 55*16 minuten.
Twee goede prestaties.
De snelwandelwedstrrïd van Gerrit 
ging over 5  kilometer.
Zijn tijd was 2 7 .4 2  minuten 
Eerste werd t3 abel Ras \b n rwv in 
23 .20  minuten
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OIilSCHOT
MILITAIRE KAMPIOENSCHAPPEN

Vreemd zult u misschien denken 
wat is dit nu weer, avantri 
magazine is toch geen leger- 
koerier, dan heeft u goed 
gedacht.
Maar omdat ene Frans van der Ham 
de wapenrok aangetrokken heeft 
(niet uit eigen-wil)krijgt u 
van ons zijn Toehaalde resultaten 
tijdens de m ilitaire kampioen
schappen die op 20 juni te 
Oirschot werden gehouden.

Op dit kampioenschap was Frans 
in  aktie op twee nummers, het
maximum.

Bij het discuswerpen kwam Frans 
goed voor de dag, hij legde 
"beslag op de derde plaats met 
een prestatie van 4 1 .4 4  'meter, 
wat overigens ook nog een 
persoonlijk en goudsrecord was.

Ook nam hij deel aan het 
verspringen wat hem een tweede 
plaats opleverde, met een 
sprong van goed gehalte.
De sprong bedroeg 6 .51  meter.

REEUWIJK

Iets later op de dag was Frans 
weer te vinden bij de 
openingswedstrijd in  Reeuwijk, 
ook Kees van der Heul was 
hierbij aanwezig.

Kees draaide een zeer goede 
3000 meter in  8 .4 3 .4  minuten. 
Frans sprong 1 .8 0  hoog._
Er werd ook nog een iOxlOO meter 
gelopen, waarin kees en frans 
met nog enige andere onbekende 
atleten tegenstander van reeuwijk 
waren.
Reeuwijk won.

/ ’ % y i

de
•  •competitie

*974



Doordat Keesvan der Heul en 
Frans van der Ham deze compe- 
titiedag niet konden bijwonen,
(zij waren in bulgarije en in 
belgie)was liet eigenlijk zinloos 
om met een eerste team aan de 
start te verschijnen.
Dat er aan het eerste en tweede 
team gesleuteld moest worden 
was voor iedereen een duidelijke 
zaak, alleen hoe dat zou moeten 
was nog een vraagteken.
Er werd toch een oplossing 
gevonden.
De positie van het eerste team 
(9e) en zonder degradatiegevaar 
moest v/orden teruggebracht.
Terwijl het tweede team omhoog 
gebracht moest worden.
Er werd besloten dat de atleten 
van het eerste team nu als 
tweede team gebombardeerd werd.
De rollen werden dus omgedraaid.

Op zondag 9 juni vertrok de 
meute dan ook naar nijmegen om 
daar op een zeer zachte baan 
aan de gedwongen competitiedag 
te gaan deelnemen.

De prestaties waren alsvolgt:

Voor de 100 meter kwamen drie 
avantrianen aan de start,
Hans Sterrenburg deed dat in
13.0  sekonden, Henk Schep in 12.0 
sekonden en August Hoon in 11 .9  
sekonden.
Ook bij het kogelstoten waren er 
drie man in de ring.
Piet Stam stootte 8 .7 7  meter ver 
en Hans Sterrenburg 9*94 meter 
terwijl Henk de leeuw den Bouter 
de kogel 10 .96 meter verder 
neer kwakte.
Bij het discuswerpen leverde hij 
ook een goede prestatie af door
37 .00  meter te gooien.
Pieter van den Dool kwam tot 
26 .38  meter.

Gert Stigter had het n i= : gemsk^e- 
lijk op de 400 meter en kwam ian 
ook tot een tijd van 60 .2  sekonden. 
Be 1500 meter v/as voor Jan 
Zijderlaan geen enkel probleem, 
hij liep zijn race dan ook in -.'-5,1 
minuten»
Piet Stam kwam op dezelfde afstand 
uit op 5 .2 5 .0  minuten.
Bert van den Dool liet 5 .0 4 .0  
minuten noteren.
Bij het verspringen noteerde Ben 
dubbels een sprong van 5 .46  meter. 
August Hoon stelde en igzin s■teleur 
door maar 5. 36 meter te springen. 
Ook Henk Schep haalde de zes meter 
niet en nam met een sprong van 
5 .96  genoegen.
Gerrit de Jong nam de 5000 meter 
voor zijn rekening.
Ook hij zat moeilijk omdat hij gewend 
is om te snelwandelen, en dat is 
een totaal andere beweging als 
gewoon hardlopen.
Zijn tijd was 1 8 .4 9 .0  minuten.
Het enigste persoonlijk record kwam 
op naam van Een Gubbels die met 
een sprong van 1.55 meter hoog 
een goede prestatie leverde.
Pieter van den Dool bereikte 
dezelfde hoogte, 
leus Stigter sprong tien centi
meter hoger dan Pieter en Ben.
Bert van den Dool gooide de speer 
33-88 meter verder.
Gert Stigter kwam over de 40 meter 
H. • i • 4- 0 o 2 0 "6X6^

De volgende compexitiedag weten we 
nog niet.
Wel weten we dat er een in Reeuwijk 
en een in Schoonhoven zal worden 
gehouden.



EVEN LACHEN

MET MOPPEN UIT HEI

CLUBBLAD VAN REEUwIJE

Bram komt snachts zeer dronken 
tLuis en zoekt in  het donker 
zijn "bed.
Saar wordt wakker en ze g t ;
Hoe laat is het?
Tien uur, mompelt Bram.
Op dat moment slaat de klok
I keer.
Dat kan niet, zegt Saar kwaad, 
ik  hoor de klok maar I keer 
slaan.
Kom nou, zegt Bram, ooit gehoord 
van een klok die een nul kan 
slaan?

Moos gaat naar een helderziende, 
en helt aan.
Van hoven klinkt een stem, wie 
is  daar?
Mooi, roept Moos, ik heb het al 
gezien.

Kind ~egen zijn moeder;
Mamma ik  had strafwerk, ik  wist 
niet waar de Azoren lagen. 
Moeder-; Jij ruimt je rotzooi ook 
nooit op.

Jantje taal de muts van je 
kleine broertje eens uit die 
modderpoel.
Jantjes Dat gaat niet mamma, hij 
heeft hem te strak onder zijn 
kin gebonden.
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1

Gr zaterdag 29 juni en zondag 
3C .juni vonden in  Schoonhoven 
ie traditionele tienkamp plaats. 
Onze grote man Frans van der ham 
kon de eerste dag niet meedoen, 
doordat hij wac|at moest lopen,
De tweede dag deed hij mee bij het 
discuswerpen, wat hij volbracht 
meteen worp van 4 0 ,4 2  meter.
Het polsstokhoog won hij met een 
hoogte van 4,00  meter en zijn 
speer bereikte een afstand, van 
42,. 84 meter.
Hans Sterrenburg en pieter van den 
dool volbrachten deze tienkamp 
die door de regen in  het water
viel.
Winnaar werd Jan Schouten met 
6336 punten.
Hans kwam tot de volgende 
p restaties 1
Ï00 m 1 2 ,3  - ver 5 .4 6  - kogel 
9 ,5 4  - hoog 1 .5 0  - 400 59.6 
IlO  nh 2 0 .4  - discus 24 .38  - 
psh 2 ,2 0  - speer 3 4 ,1 0  - I 5OO 

5 .1 2 .9 .
Hans won een weddenschap met 
3en Gubbels door boven de 4000 
punten te komen, zijn totaal was 
4041 punten.
De prestaties van Pieters 
100 12,6  - ver 5.01 - kogel 
7»82 - hoog 1 .6 0  - 400 63.6 
110 mh 21.5 - discus 25.62  - 
psh 2.90  - speer 26 ,12  - 1500 
5 .1 5 .5
Pieter leverde bij het polsstok
hoogspringen een goede prestatie 
door zijn persoonlijk record 
geducht op te vijzelen.
Hij behaalde 3768 punten.

Bij de junioren ging de t ite l  
naar cees Versluis uit 
?feddinxveen met 5534 punten

: :  SIVOORNE 
23 J U NT

Op zondag 23 juni was er in  
Tistvoorne een wegwedstrijd over 

, 1 6 ,5  kilometer.
P?-uurlijk was Wim Brauns daar 
aanwezig.

. "an  de 23 lopers werd hij 8e.
Ben fraai resultaat voor Wim. 
lick  de Bruin van AVE won in  een 
Tijd van 55 *40 .8  minuten, 

in Brauns deed er I . 0 I . I 7 . 6
2 ver.

GOUDA 
22 JUNI

Op zaterdag 22 juni vond in  Gouda 
de 2e wedstrijd van de pupillen
competitie plaats.
Avantri had hier vier jeugdigen 
in  de strijd geworpen.
Het waren jaap en bennie Buis, 
dick den boer en marcelposthuma. 
Jaap buisstootte 420 meter ver, 
sprong verder nog 90 cm hoog 
en liep de 40 meter in  7.8  sekonden 
7<at hem in  totaal de 9e plaats 
opleverde met 1423 punten.
Zijn broer kwam met de kogel tot 
-.75 meter, sprong 95 cm hoog 
en koerste de 40 meter af in  
7.5  sekonden.
Bennie haalde de 4e plaats met 
1620 punten
Zij namen deel bij de pupillen-b.

Bij de pupillen-a was hef marcel 
posthuma die de 60 neter in  9.3 
sekonden liep , en bij het hoog
springen kwam hij tot eer. hoogte van 
precies I meter.
Bij het balwerpen kwam hij tot een 
afstand van 19»50 meter.
Hij werd 22e van de 54 deelnemers 
met 1723 punten.
Een geweldig resultaat van marcel. 
Dick den boer kwam op de 60 meter



_ :t een tijd van 10.7  sekonden. 
Hij sprong verder nog O.35 meter 
iioog en gooide de bal naar 
1 3 ,5 0  meter.
lick  behaalde de 39e plaats met 
I~43 punten.

■TOT ZOVER DIT WEDSTRIJDVERSLAG 
HET VERSLAG VAN' DE GOUDSE 
KAMPIOENSCHAPPEN KOMT IN  HET 
VOLGENDE NUMMER.

MEDEDELING VOOR ONZE 
JUNIOREN

Het is de bedoeling dat ook onze 
junioren en pupillen de 
o fficiele  wedstrijdkleding gaan 
dragen.

Inlichtingen  omtrent de aanschaf 
van de kleding kunnen ju llie  ’■ 
verkrijgen bij s

Ad Verhoef 
Stevinstraat 2 
Schoonhoven.

NOG EVEN DIT

Geef uw resultaten 
behaald bij uw wedstrijden 
even door bij de 
redaktie.
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70SÜPBALW EDSTRIJD 
AVüNTRI-SCËAKEL

Op maandagavond I,juli werd er door 
ëe trimgroep gevoetbald tegen de 
(monteurs) van garage Schakel.
Het was een zware tegenstander 
want er deden twee eerste elftal 
spelers van de zaterdag mee, t,w«, 
Hellestein en doelman jan de jong.
Het was dan ook een felle strijd, 
waarbij avantri door doelpunten van 
Andre Arends, henk schep en Nico 
terlouw een 3-0 voorsprong nam.
Jan de Jong nam een te gengoal voor 
zijn rekening.
Ha de thee werden er door de monteurs 
nog twee goals gemaakt, maar niet 
eerder had avantri opnieuw er een 
ingeknald.
Sr vond zich nog een klein  incident 
plaats, waar door iedere partij een 
speler minder had om verder te 
spelen.
Zij werden er uit gestuurd door de 
overigens goed leidende scheids
rechter ’ ’ N00K’ ’ .
Avantri won ook deze wedstrijd, de 
eindstand was 4-3.

TRIMAVONDEN
Tijdens de vakantieperiode is er 
voor alle groepen een trimavond.
Deze vindt plaats op woensdag 
om 'I9 . 3O uur.
Dus voorlopig kunt u op de stormbaan 
terrecht.
Heem wel een trainingspak meef



OVERIJSSEL

ZUIEVHOLLAND

A aeide, sportvelden Koekoekswaard Tienho- 
ven
Berkel Rodenrijs, Oostersingel
D elft parkje buitenhof a/d van de Slootsingel
Dordrecht, Wantijpar k
G<md&, sportcomjk Oosterwei 
's-Gravenhage, Zuiderpark 
’s-Grmvenhage, Ciingendeal 
'vG raven kage, Scheveningse bosjes 
’s-Gravenhag e, Waalsdorpervlakte 
’s-Gravenhage, landgoed Overvoorde 
Goriaefeem, buiten de watermolen 
Groot-Ammers, i.d. bermen \A . Peppelweg 
Hoek van Holland, Roomse Duinen 
Katwijk, bos van Persyn 
Maassluis» recr. p. Sluispolderw.
Naaldwijk, Hoge Bomen
Nieuwerkerk a /d IJssel, sportpark Dorrestein,
Europaiaan
Noordwijk, dumgeb. Terrein golfdub (oude 
Terrein)
Oogstgeest, bos van Wijckersloot 
Reckiutje, nabij ccssz. u i  ckunen 
Rotterdam, Zuiderparit 
Botterdam, Kralmfse boe 
fipijkenisse, sporthal Den Oert Ritte 
Viaardingen, park in ’t hof 
W assenaar, Duinreli, recr. centrum 
Zoetermeer, van Tuyll sportpark

GRONINGEN

Groningen, Stadspark 
Oude Pekela, Raadhuislaan 
Usqnert, Raadhuisstraat 
Stadskanaal, Recreatiebosloop Ter Maars 
Sellingen, bos a.d. E>ennenweg 
Wedderbergen, recr. geb. Wedderbergen. 
Winschoten, stadspark, a/d Mr. D.U. Stikker- 
laan
Zukihom. t.w.v. Thorbeckestraat

FRIESLAND

Ameland, Ballum
Bakkeveen, Hemrikkerspeelbos
Barradeel, Tzummarum
Hemrik, Speelbos Spariebird
Leeuwarden, grote en kleine wielengebted Tiet-
jerksteradeel
Menaldtunadeel, recr. p- Schatzenberg 
Oosterwolde, pian zuid-Oosterw.
Sneek, Schuttersveld, Noordhoek

DRENTHE
Aaiden, Het Witte Zand
Assen, Amelte bos
Assen, Camping Wittezomer
Borger, onder recr. pias Hwnzedal De Drift
Dwingeloo, bossen nabij Dwingeloo
Erames, Emmer Dennen
Exfe»®, vakantieoord Hunzebergen
Hoogeveea, Spaarfoankbos
Hooghalen, camping ’t Grote Zand
Meppel, Reestplantsoen
Roden, gem. wandelbos a/d Noorderweg
Rolde, de Berenkuil te Grollo
Echtte®, vakantieoord Westerbergen

Almelo, terrein bij zwembad 
Dalfsen, camping de Gerner 
Deventer, Rielerenk 
Emmeloord, bij de Espelervaart 
Enschede, sportcentr. T.H. School Twente 
Hengelo, Weusthagpark 
Lelystad, Rijksd. v.a. JJselmeerpolder 
Losser-Overdinkel, bossen v.d. zandbergen 
Staphorst, recr. vijver De Zwarte Den, 
Staatsbos
Vrieseveen, sportcompl. Mippen 
V rooms hoop, bos de Zandstüve 
Wijhe, Dijk van Wijhe naar Zwolle 
Zwolle, Schrevenbos a/d Haasterveerweg 
Zwolle, sportpark de Marslanden

GELDERLAND

Apeldoorn, Loenermarkt 
Apeldoorn, Natuurp. Berg en Bosch 
Apeldoorn, ’t Zuiderp. sporthal 
Arnhem, Cranenveld 
Arnh— , park Zijpendaal 
An h t a , NSC Papendal 
DoetiadMtn, landg. de slangenburg 
Ekt, «g. Hildo Kropstr.
Harderwijk, Lemmerseweg
Hoevelaken, Hoevelakense bos
N ijmey ta, Scheidingsweg
Nunspeet, ’t Zandbos
Velp, camping Beekhuizen
Winterswijk, rommelgebergte a/d Meekertweg
Wiichen, langs de Leemweg te Alverna
Zaltbommel, park tussen de Bossche Poon er
Oerselsestraat

UTRECHT

Amersfoort, Bokkeduinen 
BUthoven, heidepark a/d Jan Steenlaan 
M aarn, bos a/d Haarweg te Maarsbergen 
Maarsen, recr. centr. Maarseveenseplassen He
renweg 53
Rhenen, gem. bos langs toer. autow.
Soest, a/a Sparren laan 
Soesterberg, Kampweg 
Utrecht, Rhijnauwen 
Utrecht, recr geb. Voorveldsepolder 
Zeist, Panbos

NOORD-HOLLAND

Amstelveen, Verlengde vxl Hooplaan
Amsterdam, Amsterdamse bos - Kros
Amsterdam, Fievopark-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, N at park de Kennemerduinen, ing. 
Bergweg
Overveen, N at park de Kennemerduinen, ing.
kampeerterr. De Lakens
Formerend, Weermolen
Schaden, Wandelpad Trambaan
Texel, Fonteinsnal
Texel, aan de weg Westerslag
Ursnm, langs de melksloot
Velsen, N. park Wijkeroog
Weesp, op de wallen
W ienngen, Kooibos, Hypolitushoef
Zandvoort, Vijverpark

Goes, Z. van Henenweg 
Grijpskerke, aan de Keidersweg 
Middelburg. Kruitmoienlaan 
Middelburg, Torenweg/'Nieulandseweg 
St. Anneland, Langeweg 
Vlissingen, Nollenbos

NOORD-BRABANT

Aarle-Rixtel, M olenstr./Laarweg 
Asten, Dijkstr. in het wandelbos 
Berlicum, Kruisp. Hooghei/'Weststeeg 
Best, Joe Mann N stuurt hea ter 
B la del, de Tipmast 
Boekel, Huize Padua 
Boxmeer, sportp. via St. Anthiniusweg 
Boxtel, Natuurgeb. Sparrendijk 
Breda, Mastbos
Drunen, Drunenseduinen, roei vijver 
Eisdhoven, Philips
Eindhoven, Hoe* jac, Reviuslaan/Boutenslaan 
Erp, Goorsebossen c
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 
Hllvarenbeek
Hooperheide. recr. centr. FamilySand 
Huyoergen, Bergsebaan 
Mill, Kruisp. prov. wegen, in de bossen bij 
voorm. Hotel Erika
Nistelrode, bij het zwembad achter de berg 
Oefelte, sportp. De Zwaluw 
Oosierhout, 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 Louwsir. Rijksweg 55 
Terheider,, bossen a/d Meerweg 
Uden, bos Slabroek 
Valkenswaard, sportterrein Valkeweg 
Wanrsy, recr. oord de Bergen

LIMBURG

Afferden, Afferdse heide
Brunssm, Heidegeb. rand sportpark
Heerlen, sportp. Varenburg
Limbricht, sportv. compl. 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/Kazerneiaan
Wittem, Vijlenerbos
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Enkele weken terug heeft het 
bestuur twee lepeltjes verstuurd 
naar de familie Schutter in 
Nijmegen.
Dit als dank voor de overnachtin
gen van Frans van der Ham bij 
deze fam ilie .
Wij kregen hierop een brief van 
de fam. Schutter, die wij hier 
publiceren.

Dr. K. H. E. SCHUTTER

NIJHIGEÏI, 4 juni 
SlcrTstraat 6

Geacht bestuur,

Langs deze weg betuig ik  - ~ede namens mijn echtgenote - 
U mijn hartelijke dank voor ie twee lepeltjes , 
die wij dezer dagen van u ortvingen.

Wij stellen deze geste zéér op prijs; maar ook afgezien 
daarvan is uw lid  Frans van der Ham steeds bij ons 
een geziene gast geweest, voor wie wij in  de toekomst 
met genoegen ons huis zuiler. openstellen.

Met de beste wensen voor uv vereniging, in het 
algemeen, en voor Frans in het bijzonder, 
verblijf' ik met de meeste hoogachting,

Dr. K. H. E . SCHUTTER.



'.Op jp sportartikelen 
'clj 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<fo.
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 o 
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 z^nde
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.

7cntributieregeling 

zf zinsregeling:
— - — o 7"* -- ƒ
__.CBdör t • 9 e  » e » • ■>• • • • • • • • . . . .  j J
' e kind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ƒ 3,-
_ kind oooooo*.  u. . . ^oos . . . .  ƒ 2,-
; e kind. . . . . . . . . . . . . .  ƒ 1

‘ 9

■-der volgend kind ook. 1,-

seniorenlid,. . . ............. -P 5,-
lid van 16 t/m 18 jaar. . .  . .f 4,-
~ id onder de 16 j a a r . . . -- ƒ 3,-
Donateurs per jaar ......... 10,-

_nschrijven voor wedstrijden

Het inschrijven voor wedstrijden 
kan alleen op dinsdag- en 
woensdagavond.
Zit gebeurd in de kantine op de 
stormbaan.
Het inschrijvingsgeld moet dan 
cok gelijk betaald worden.

Oud papier

Misschien heeft u nog oud papier 
wat u kwijt w il.
Als u het bestuur even een seintje 
geeft, dan wordt het gehaald.
De opbrengst wordt besteed voor 
ie aanschaf van nieuw materiaal.

"riendelijk verzoek

Het gebeurd nog wel eens dat 
sommige leden het uur van vertrek 
r.aar wedstrijden .vergeten.
Dit tot grote ergenis van andere 
atleten die wel op tijd komen.
Kom dus voortaan op tijd!

Welkom

Het leden-aantal stijgt iedere 
maand goed,
t'rij heten deze nieuwe leden dan 
ook van harte welkom.



ADVERTENTIES te koop

ADVERTENTIES adidas

ADVERTENTIES trainingspak

ADVERTENTIES nieuw
___________ 1-- — marineblauw met

të koop ■ '2 'wittestrepen

aangeboden lengte 1 .68  m.

spikes Vraagprijs

maat 37 ƒ  49 .50
vrij nieuw Te bevragen

reinier de tij
graafstraat 36 Frans van der

TTp m

te koop
XI CLlii •

gevraagd Wie heeft er

stencil munten te koop

machine eventueel te

Wie heeft ruilen tegen
er een ruimtevaart-

staan? postzegels.
Redaktie Regiment van
avantri Feutszstraat 4

magazine — ------.----

Regiment adverteerders

van u kunt nu al
heutszstr 4 uw advertentie
------------ voor de
gevraagd 2e jaargang
donateurs reserveren.
inlichtingen Inlichtingen
bij het bij de
bestuur redaktie.

oud papier Neem een
ge zocht abonnement
het wordt op
gratis atletiekwereld
weggehaald Inlichtingen
inlichtingen bij
bij het bestuur Gerrit de Jong
------------ St. Eloystr. 78
heeft u ook ------------

wat te koop De redaktie
een simpel wenst u een
kwartj e prettige

kan u vakantie toe.
guldens
opleveren.

A uto bedrijf 
G roeneveld

Krnta»oortitraat 2/4

ScHooahovsn 

0 1 8 2 3 .  *S 44

ERKENDE RUSCHOOL (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:

Lopikerstraat 41 • Tel. 2430

voo?
drukwerk 
•n  advertenties 
naar
van ieeuwenhoekstraatW 
schoonhoven 
telefoon 3794

r e k l a n x e b u r o

d e n  k a r t o g

TAXI BESTELLEN HAAK BELLEN

rouw * ex 
trm uw rfydem  

xiehenvervver
2488
halvemaan 10 
schoonhoven j



j _12 3URES (2 )
: : ; r  trainer buitelaar.

Het v/eers koud weer geeft extra 
aar.s op blessures.
Z:rg voor voldoende en efficiente 
kleding.
Zcrg voor een goede warming up.
Zrek na de wedstrijd snel je 
kleding aano
“ arm weer is gunstig voor een 
atleet, gunstig voor zijn presta
ties.
Vaar houdt altijd je trainingspak
^  £- Y)

loop in elk geval niet te trainen 
in je blote body, je lichaam 
--;:elt door de loopsnelheid en de 
geproduceerde transpiratie snel af, 
omdat de kans op verkouden worden 
lan erg groot is .

"enken voor het voorkomen van 
blessures

Zorg voor voldoende conditie.
Zorg voor een methodische en voor 
jou verantwoorde en bij jou 
aangepaste t ra ini ng s o pb o uw.
Zorg voor een goede warming up 
voor training en wedstrijd.
Maak door voldoende training je 
techniek beter.
Zeem op tijd rust en voldoende 
nachtrust ,
Concentreer je voor en tijdens 
~rainingen en wedstrijden.
Zorg voor goede kleding - 
trainingspak, extra shirt voor 
het inlopen, zodat je met droge 
kleding aan de wedstrijd gaat 
beginnen en een droog shirt voor 
na de wedstrijd.
Regen-kleding meenemen.
3-oed schoeisel dragen - steun
gevend, licht van gewicht, met een 
stevige, niet te zachte binnenzool, 
maar met een veerkrachtige 
buitenzooi.
Verzorg je voeten: knip je nagels,



was ze en poeder ze, draag 
schone sokken.
Verken een vreemd trainings- 
terrein of wedstrijdterrein en 
wees bedacht op de hiervoor 
(vorige nummer) beschreven 
moeilijkheden..
Drink tijdens en na de training 
en wedstrijd geen ijskoude 
dranken, wees vooral matig met 
koolzuurhoudende dranken.
Mei’: is een zeer goede dorst
ic? ser en je wordt niet zo loom 
er van.
Gebruik tot drie uur voor een 
wedstrijd of training geen 
uitgebreide of zware maaltijd, 
niLar ga ook nooit met een lege 
maag aan een wedstrijd meedoen. 
Een dun sneetje brood of iets 
dergelijks, niet te lang voor de 
wedstrijd is uitstekend om de 
honger te stillen .
Zwemmen is uitstekend voor 
spierpijn en blessures (in  warm 
water); het is absoluut niet 
slécht voor een atleet, zoals 
wel beweerd wordt.
Zwem echter niet vlak voor een 
wedstrijd.
Zonnebaden maakt je loom.
Doe dat dus ook niet vlak voor 
een wedstrijd.

Ik heb nu een aantal tips 
gegeven.
Doe er je voordeel mee.
In een volgend clubblad ga ik 
verder met blessures die veel 
bij atletiek voorkomen, de 
oorzaak en genezing daarvan.

DE JONG

mie secretaris gerrit de jong 
i£ ziek (hersenschudding), 

r ceseffen dat de positie die 
bij ons inneemd bijna niet te 

y:-rvangen is .
leer zijn we nu wel goed achter 
ce komen.

hopen dat hij spoedig zal 
r stellen.

Ir ieder geval van harte beterschap

7 HAKT EUR

Ireter van den dool is de nieuwe 
_ :n  bij de redaktie.
Ir huidige redakteur wenst hem 
eer. fijne tijd toe, waarin 
e:-menwerking en een goed resultaat 
: -reiken een eerste vereiste is . 
Mei succes.

REDAKTIE

WENST U EEN

PRETTIGE VAKANTIE TOE.

de trainer.





jietóen 

ió geen  

atletiek 

jietóen 

ió wei 

trimmen

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

telefoon 2930

W  4f...
Idezeadvertentie ziet.

U HEEFT MOEITE
TEKST TE LEZEN......

j «JAN 1* MET TOCH TUD 
OrtT CtW 06E N  EEN
&OEDE-HULP KRIJ&CN.

I i.™7 ÓNS U AOVtSEBEN
^ a ij  DE AANSCHAF VAN

DE JUISTE b r i l ....

HOON
Haven 75 
Schoonhoven 
Telef. 01823-2328

Ie dag waarop voor ce eerste 
atletiek is ‘bedreven, zal wel nooit 
we- enige nauwkeurigheid kun 
■orden vast gesteld.
Zet moet zijn gebeurd op een : : - 
eoip dat twee jonge mannen o\
: aont naar het dagelijks voeds:._ 
weddenschap afsloten, wie het vers-: 
ie speer kon werpen of het snelet 
ie afstand tussen grot en jacht
geld kon afleggen.
.asschien was er een jonge vrouw 
m  het spel, die met een glans van 
genoegen toezag hoe twee rivalen 
Ter ere van haar de strijd uitvochten 
..aar in die tijd hadden de mensen 
net meest primitieve stadium, waarin 
ie jacht naar voedsel belangrijken 
-as dan het spel tijdens die jacht, 
el achter de rug,
Hoeveel jaren er zijn verstreken 
Tassen de eerste wedstrijd of kractr- 
eeting en het tijdstip waarop de 
:ntwikkeling van de mens verder 
voortschreed van die alleen-maar- 
erende tot spelende mens, blijft 
-wenzeer een vraagteken.
Zen feit  i s ,  dat hij zich door een 
:etere organisatie van zijn leven en 
net overvloediger verkrijgen van de 
„eest elementaire levensbehoeften 
eveneens ontwikkelde tot een kun.--;- 
rinniger wezen, getuige de afleei- 
iingen op de rotswanden in ie _ : : t  
bij het spaanse valiorta. 
-Jachttaferelen, die duidelijk maakten 
iat de jagende mens, zonder het 
bezit van verdragende vuurwapenen, 
over sterke, snelle benen, een vaste 
land en een geoefend oog woesr 
beschikken.
Dat er tussen de jager en de voor
afgaande oefening een band bestaat, 
Is begrijpelijk.
De indianen in  amerika bereidden hun 
jongeren voor op een krachtrovend 
leven met loopwedstrijden; ook in  
andere delen van de wereld zijn 
frappante staaltjes bekend van

_ : r:;_/



’
training met als achtergrond, een 
zekere levensernst, want in  die 
tijd betekende een gezond en 
krachtig getraind lichaam en 
zekerheid in  leven te blijven.
Toen die zorgen een beetje waren 
weggenomen werd de mens zich 
ook bewust van speelruimte.
Eten speelruimte die wij in  onze 
twintigste eeuw steeds meer 
missen, omdat het op moderne 
leest geschoeide leven ons geen 
tijd ineer laat taferelen op rots
wanden te tekenen, laat staan 
nog veel waarde te hechten op een 
krachtig ontwikkeld lichaam, 
waarbij op de achtergrond raakt, 
dat de spelende mens ook diezelfde 
werkende mens is .
Geen enkele moderne sportbeoefe
naar zal met gerechtvaardigde 
trots zijn recordformulier tijdens 
een sollicitatie  naast de cijfer
lijsten van zijn mavo durven 
leggen en de personeelschef 
proberen te overtuigen dat hij ook 
over lichamelijke kwaliteiten 
beschikt, die het bedrijf van zijn 
baas ten goede zouden komen.
In  dat licht bezien is er weinig 
veranderd met de prehistorische 
mens uit 100 .0 00  jaar geleden.
Want in  beide gevallen prevaleert 
nog steeds het vergaren van de 
da ge lijks e 1 eve nsbe ho ef t en.
Toch blijft het een frappante zaak 
dat de mens ook zonder aanwijs
bare noodzaak zijn krachten met 
anderen meet, alleen  al om 
olympische gedachten, glimlachend 
zijn superioriteit over anderen 
te bewijzen.
Dat in  onze moderne eeuw de sport 
de reuzenzwaai naar het prof- 
fesionele maakte is niet vreemd 
en al eerder voorgekomen, zoals 
ook doping, rassendicrim inatie, 
bedrog niets menselijks vreemd 
hebben.
Jammer is het dat het beoefenen 
van topsport en het verwerven

r een maatschappelijk zz ■= ie 
levensstandaard elkaar r::-ilrr 
vriragen en dat spcrr _r znze 
; ,-nleving slechts eer. H e i  - 
: i s; iegeling is van onze .

üi ziet de sportman vaak rle sez. 
-_:ol, die bewondering s i i  iz  z :r 
ir eldige prestaties, maar die 
i e n  hard wordt verguisd warneer 
z_ niet aan de verwachtingen 
:eantwoordt.
Ier de grote sportman of -vrou 
T r e n s  een voorbeeld is  en in  crze 
: : iirne tijd een baanbreker zou 

m e n  zijn voor preventieve 
üneeskunde is misschien een 
irlachte waarop nog weinigen zijn 
.; rromen.
Ier is eigenaardig, dat de me ns ir  
ie oude en nieuwe situatie weinig 
-eranderde, oorlog voerde, ■'/rede 
:loot, opbouwde, vergruizelde ir 
n  opeenvolging van beschavingen, 
maar de ander altijd bleef bekampen 

_r verheven olympische idealen of 
ii .oon om zich de sterkste te toner. 
3f die achtergrond.nu was de reli- 
üeus-griekse of de m aterialis
tische hedendaagse beschaving, de 
üvoelens van de griekse sporthelr, 
ire ter ere van zeus de kroon van 
: lijf takken op het hoofd kreeg 
ridrukt, of van de moderne atleer 
“ snneer hij het goede goud onhanger 
krijgt bleven dezelfde.
1-evoelens van ontroerende vreu^re 
ir dankbaarheid, beleefd in  eer 
rriomf van eigen kracht.
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10 ju li

den haag 
instuif wedstrijd

11 juli
goes
a vo nêw e d st rij d

I I  juli
a lp hen ■ a /d  rij n 
'inst ui f  w ed st rij d

II  ju li 
vught
avondwedstrijd

14 juli 
echt
stadsloop (20 km)

17 juli 
nhaarlem

avondw ed strijd

18 juli 
schoonhoven 
instuifwedstrijd

20 juli 
lisse
wegwedstrijd (25 km)

20 en 21 ju li 
krommenie 
meerkampen

21 juli 
den  haag
i nst ui f w ed st rij d

21 j uli 
weert
baanwedstrijden

24- ju li 
beverwijk
avondinstuif wedstrijd

_— Ll
—  S S G

i vondinst ui f w ed s trij d

I- juli 
ï z eldoorn 
kogelslingeren

25 ju li 
ri'megen
_ nst ui f wed strijd

2E juli
vlissingen
-urloop

; en 4 augustus 
rspendal
Nederlands kampioenschap

16 en 17 augustus 
reeuwijk
goudse clubkampioenschappen

I- augustus 
rottendam 
instui f w ed st rij d

19 september
schoonhoven
instuifwedstrijd

Tij maken de juryleden er op 
attent dat de wedstrijden in  de 
goudse afdeling er ook voor 
hen zijn.
Iaat onze verenigingen niet in  
de steek en kom als jurylid . 
Het gebeurt steeds dat atleten 
tussen neus en lip  door ook 
nog moeten jureren.
En dat is  niet de bedoeling.



W A E M I N G U P

Deze uit de engelse taal over-, 
genomen term, zal een ieder 
bekend in  de oren k l in k e n ,. 
sterker nog er zullen weinig 
sportlieden zijn, die voor het 
leveren van een prestatie dit 
gebeuren overslaan.
Tenslotte bedraagt het effect 
van een warming üp voor de 100 
meter, 400 of 800 meter een 
verbetering van respectievelijk 
0 ,6 ,  4 en 6 seconden.
Met andere woorden onafhankelijk 
van de loopafstand een 
verbetering van de prestaties . 
met 3 tot 5 %•
Wat zijn nu de veranderingen 
die optreden tijdens een 
warming up, vergeleken met de 
rusttoestand.

Ten eerste wordt de temperatuur 
in  de werkende spier verhoogd, 
dit doordat de energie
leverende stoffen niet alleen 
aktieve arbeid verrichten, ; 
maar ;ook warmte leveren.

Door - deze temperatuurstijging 
zal de snelheid waarmee 
zuurstof deze stoffen verbrandt 
toenemen.
(voor elke graad liefst  10%).

Tevens zorgen temperatuur
stijging en de afbraakprodukten 
die ontstaan voor een 
verwijdering van de bloedvaten 
in  de spier..

Het is dus van belang om 
voordat een prestatie geleverd 
wordt te zorgen voor een 
optimale temperatuur in  de spier 
zodat de toegenomen bloed- 
toevoer doorwerkt in  de 
prestatie.

de nutsspaarbank 
voor al uw 
geldzaken Q

catsburg
schoonhoven

bergambachterstraat 5 

tel. 3367

restaurant 
de stadsherberg

bruiloften 
diners 

recepties 
koffietafels

feestavonden
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GSeEle'k in d ia k le d in g
|S ook g la s  en  k e r a m ie k
OP HET m

ZELFDE ADRES 
TE

VINDEN voorns® 3

Fa. Deerenberg
Gediplomeerd Opticien, oogmeetkundige

/ H bV  
1 i a  I

DE OPTiCiËN VOOS UW BRIL

Haven 38 40 —  Telefoon 2412

Fa. J. J. van leper en en Zn,

Groothandel 
in levensmiddelen

KOESTRAAT 126 

TELEFOON 2290

UW  K R U ID E N IE R

VOOR AL UW MERKARTIKELEN

Z; eer. langere duur ven ie 
- 7  reent ook de presrstie
rreet ering toe, tot eer 
. :c__.ur van een warming ur t:. r

15 rinuten.

I f.erbij moet de arbeid tijdens ie 
~eming up wel voldoende zr-er 
 _ —• i

Z; een hogere omgevingstemper r -- r 
ren of de duur of de intensireir 
“ en de warming up geringer z:;r, 
irrat door belemmering van de 
7 ermte-afgifte de temperatuur 
ren de spieren sneller stijgt.

-reraard daalt de temperatuur 
” r de spier na het beeindigen 

T = n  de warming up.

Ircoende zal een korte rustpauze 
_r de orde van slechts enkele 
-_raten, tussen de warming rp 
r  de te leveren prestatie re 
:=ste resultaten te zien geven.

I 7. ongeveer 45 minuten is de spier 
-enperatuur weer gedaald tot re 
oorspronkelijke waarde en is her 
effect van de warming up op de 
: restatie nihil.

Zet dragen van warme kleding rrrers 
een warming up en de daarop 
"olgende rust bevorderd enerzrre 
ie toename van de spiertempereruur 
er gaat anderzijds een snelle 
afkoeling tijdens de rustperiode 
zegen.

De effecten van een warming up 
berusten waarschijnlijk nier alleen 
op de hogere spiertemperstuur en de 
lirecte gevolgen daarvan.

Zen passieve toename van de spier- 
remperatuur (bv door in de zon 
te gaan zitten) heeft duidelijk een 
geringer effect.

AARDAPPELEN - GROENTEN 
FRUIT
DELICATESSEN EN WIJNEN

J. den Braber
Lopikerstraat 28 
Schoonhoven 
Telefoon 26 80



Mogelijk wordt het nuttige effect 
van de warming up ten dele ook 
veroorzaakt door een veranderde 
bloedverdeling (dus meer bloed 
uit andere delen van liet 
lichaam naar de sp ier), andere 
doordat in  de spier vele kleine 
bloedvaatjes zich gaan openen, 
die normaal gesloten zijn.

G. A. Hoffland


