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De lieer van Dool, voorzitter van 
onze vereniging schreef in het 
eerste nummer van dit orgaan, 
dat avantri magazine in een 
behoefte zpl voorzien.
Nu wij aan dit alweer achtste 
nummer beginnen, kunnen we 
schrijven dat hij toch wel gelijk 
heeft gehad.
Dit keer komen wij met 44 pagina’s 
tekst voor de dag, een dikke pil 
dus deze keer.
De inhoud is uitgebreid deze keer. 
Dit in verband met het intervieuw 
met de nieuwe trainer de heer 
Buitelaar en het verslag van 
Wim Brauns die de afgelopen maand 
amerika bezocht voor een wedstrijd, 
ofwel werelds grootste marathon.
Hij was daar als deelnemer.
Verder vindt u allerlij informatie 
over de competitie van de senioren. 
En zoals altijd treft u de 
advertenties aan, adressen van 
mensen die ons helpen om dit 
clubblad raogelijk te maker..
-Want zonder hen kunnen v;e tl 
opkrassen met dit blad.
Het gezegde , ,de een zijn cocd. 
is de ander zijn brood''is rr rns 
niet van toepassing.



W I S T  U D A T ?
Wist u dat Kees van der Heul 
met zijn tijd van 3.45.5 minuten 
op de 1500 meter "beter is dan 
de nationale records van 

Ceylon 
China 
Ouba 
Puiji 
Pormosa 
Ijsland 
Iran
Ivoorkust 
Maleisie 
Hebriden 
Nw. G-uinea 
Phi le pijnen 
Venuzuela 
Zambia.

E N  W I S T  U
dat op de werelcbestenlijst op de 
100 meter, vier man een tijd van 
9,9 sekonden vermeld staan.
En dat er dan 33 man met 10 sek. 
volgen?

Bij het kogelstoten zijn er 43 man 
die de kogel over ie 20 meter 
komen?

En dat er op de “ienkanp maar 
liefst 27 atleten over de 8000 
punten kwamen?

De wereldrecordhouder, de rus 
Avilov, heeft met 8̂ -5- punten 
de leiding»
Dit record is gevestigd te 
Munchen, in 1972.

E N

dat avantri tot en met april 
al aan 45 Wedstrijden heeft 
deelgenomen?

G-erritj.de jong is de aktiefste 
hij nam . er al 16 voor zijn' rekening.
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Op zondag 12 mei 
gaat de nieuwe 
competitie van 
start.
Deze eerste 
competitiedag 
is misschien 
we1 wat 
ondoordacht 
gekozen door 
Rolf Verhaar 
de competitie- 
leider, want 
als ik mij niet 
vergis dan is 
het deze dag 
moederdag.
Dit zal
misschien voor 
enige
hokvaste atleten 
een bezwaar zijn. 
Wij hopen echter 
dat avantri 
me jü twee 
voltallige 
ploegen aan 
de sJcart kan 
komen.
Misschien dat 
vrouwe fortuna 
geen
moederdag viert. 
Avantri zal 
met twee ploegen 
aan de start 
verschijnen.
De eerste ploeg 
komt uit in de 
3e klasse en 
het 2e team 
in de 4e klasse. 
Een damesploeg 
kon er voor dit 
seizoen niet 
samengesteld 
worden, v/at 
overigens zeer 
jammer is. 
Misschien dat 
volgend jaar

De eerste ploeg 
heeft de
beschikking over 
Trans van der Ham, 
Wim •Langeland en 
Kees van der Heul 
en dit zijn we 1 
de mensen die wat 
in de melk te 
cro'kkelen hebben. 
Op de foto die 
op deze pagina 
is afgedrukt

positie ach 
Geutjes v?n 
uit Zeis
oude foto 
overigens, 
Het 2e team 
krijgt felle 
tegenstand *
9 ploegen er 
zij zullen h

wel een dames
ploeg van de 
grcnd komt.
De mogelijk
heden zijn er 
dan wel omdat 
er dan wat 
meisjes mee 
kunnen doen. 
Maar om op de 
aanstaande 
wedstrijd 
terug te komen 
avantri 1 en 2| 
moeten naar 
parthenon 
in Dordrecht. 
En nu weet ik 
toevallig dat 
deze baan niet 
zc geweldig 
goed is„
Ik zeg altijd 
maar ,,hoe 
dichter bij 
dord, hoe 
rotter het 
wordt.
Onze 1e ploeg 
moet het 
opnemen tegen ] 
spark. ree 
en parthen 
Misschien 
kunnen we nu 
reeuwijk eens 
kloppen, iets 
wat ik best 
zou willen. 
Maar het zal 
er zeker om
spannen.
De andere
xk niet goee, 
maar ik dacht 
dat deze niet 
voor de eerste 
plaatsen in 
aanmerking 
komen.



dan ook zeer meter 4 man
moeilijk krijgen» moeten
Hun tegenstanders draven.
zijn: Eventueel
DAK nog een
Waalwijk ’66 reserveploeg
AAA daarbij.
Reeuwijk 2 Voor het 2e
Hercules team komt
Nurmi B er maar een
Ilion man voor
Excelcior 1 ieder nummer
Excelcior 2 aan de start
Ook worden er behalve de
op deze baan estafette.
nog enkele De 110 meter
damesploegen horden is in
aan de deze klasse
start niet van
geroepen. toepassing.
Hoe de laten we
opstellingen hopen dat het
er uit zien een en ander
weet ik niet, goed afloopt. >.
maar dat zal De tweede
ongetwijfeld wedstrijd is
enige dagen op 9 juni,
tevoren een datum
bekendgemaakt om alvast
v/orden. vrij te houden»
Het 1e team om mee te
moet in ieder doen in de
geval op de eerste of
100 meter, tweede ploeg.
verspringen* Waar deze
kogelstoten. wedstrijd
hoogspringen, wordt gehouder
en 1500 meter weet ik niet
met twee man precies, maar
verschijnen. ik dacht dat
Op de 400 we naar
meter, 110 Nijmegen moeter.
meter horden,
d i s cuswe rpen,
speerwerpen,
en 5000 meter
komt maar
1 man aan de
start.
Logisch is dat
er op de
estafette, 4x100

R AUNHE.IM

Op zondag 31 maart vertrok 
G-errit de Jong naar Raunheim 
in het huurland Duitsland voor 
een snelwandelwedstrijd over 
20 kilometer.
Hij behaalde daar de 31e plaats . 
in 1.59.06.4 uur 
Het was een wedstrijd met veel 
t o p v/and e la ar s'.
Tjabel Ras werd eerste 
nederlander met een 4 e plaats.

BRA SE MMERMEERL OOP
ITico de Jong nam deel aan deze 
wedstrijd op de 6 kilometer.
Het parcours was gedeeltelijk 
rond de Erasemmermeer en er 
werd gestart te Roelands- 
arendsveen.
Het starten gebeurde met een 
tijd klok.
Er kon gestart worden van half 
elf tot twaalf uur.

KAKKEIiLOQP
In de nacht van vrijdag 29 en 
zaterdag 30 maart, namen Hans 2: er
en Nico de Jong deel aan de



fakkelloop te Amsterdam.
De afstand van deze loop was 
8 kilometer.
Precies om 24.00 uur werd er 
gestart bij het olympisch stadion 
en nadat enkele straten waren 
afgelegd kwam men bij de met 
fakkels afgezette bosbaan.
Hans boon werd negende in 34 
minuten.
Nico de Jong liep er 44 minuten 
over.
Gekeken naar de tijd van Hans, 
die goed liep, kan de aangegeven
8 kilj meter niet juist zijn.

B0EZEML00P
Van de boezemloop bereikte ons 
enkele kladjes die alle drie 
met verschillende uitslagen en 
klasseringen' zijn.
We hebben de zaak nader bekeken 
en kwamen toen tot de volgende 
konklusies
Jan Zijderlaan kwam als tweede 
over de finisch.
De andere avantrianen waren 
Hans Sterrenburg, Piet Stam,
Hans Boon en Nico de Jong.

LANGS DE GOUWE DOOP
Ook hier was avantri aanwezig 
Het waren Ad Verhoef en Hans 
Sterrenburg, die deze loop 
tot een goed eind brachten.

DUALMEET TE ZEIST
Op zaterdag 6 april vertrok een 
flinke ploeg avantrianen naar 
Zeist voor een testwedstrijd. 
Ofschoon de zon zijn best deed, 
stond er toch een gemene wind 
die de tijden niet gunstig maakte. 
De wedstrijd ging tussen Zeist, 
Amersfoort en Schoonhoven.
De grote jongens van ons team, 
met name Erans, Wim en Kees waren 
elders bezig, (papendal)
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sterkt door twee man uit 
alblasserdam, doch de p r . s : - : 
van deze heren zetten helaas 
ook geen zoden aan de dijk.
Op het onderdeel 110 meter hor~er_ 
kwam Pieter van den Dool tot 22. _ 
sekonden.
Henk Schep liep de 400 meter in 
cl.6 sekonden, geen beste tijd.
Hij moest ook toestaan dat Augus*
Hoon met 12.2 sek.net zo rap was.
Jan Zijderlaan nam de 5000 meter 
voor zijn rekening en kwam tot
1 6 .1 7 . 0  minuten.
Bert van den Dool liep over de 
1500 meter 5.10.7 minuten.
Hans Sterrenburg en Pieter van den 
Dool smeten de discus resp. naar 
25.24 meter en 26.02 meter, 
leus Stigter en Hans Sterrenburg 
stootten de kogel naar 9.03 en 
naar 9.73 meter.
Hij het speerwerpen kwamen Gert en 
Teus Stigter en Hans Sterrenburg 
op de proppen met 36.78, 33.28 
en 3 4 . 4 2  meter.
Pieter van den Dool en Teus sprongen 
resp. 1.50 en 165 hoog.
Bij het verspringen sprong August 
5.85 en Henk 1 cm minder.
Ben Gubbels 5.21 meter ’ „  .
J. Kleiber smeet de discus 11.68 
meter.
3p de 1000 meter jongens pupillen 
bleven Dick de Boer, Johan Yonk en 
Jaap Buys gebroederlijk bijeen, zij 
sloten de rij lopers en droegen 
de rode lantaarn in de 1e serie.
De 2e serie had een beter’result’ 
Bennie Buys liep zich naar de 3e 
plaats en Rob Iepenburg koerste 
naar de vijfde plaats.
Het resultaat van het verspringen:
5e D. den Boer,......3.29 meter
6e E. Iepenburg...... 3.25 meter
7e J. Yonk........... 3.24 meter

12e B. Buys........... 2.88 meter
15e J. Buys........... 2.71 meter
Ploegleider was Piet Stam.



O- \ T S 5 M &  
jOSTON .
ioor Wim Brauns .

17a een intensieve voorbereiding 
in samenwerking met coach ?e_::r 

gritz van RAV Metro) is het .• 
gelukt optimaal aan de start xe 
verschijnen in ’s werelds grootste: 
marathon te Boston in Amerika.

Dp vrijdag 11 april 1974 vertrok 
on 8.00 uur een Europees gezel
schap van 124 man, waaronder een 
ploeg van 12 Nederlanders, vanaf 
Brussel Aiïport met een ITA toestel 
Na 8 uur over de oceaan gevlogen 
te hebben., landde het toestel 
dezelfde dag om 13=30 uur Ameri
kaanse tijd op Kennedy Airport 
te New York.
Vandaar uit vertrokken we per 
3-reyhound bus naar Boston.
ITa een busrit van 4 uur kwamen we 
daar 5s avonds om 7 uur aan.
Met in het vooruitzicht dat de 
wedstrijd op maandag 2e paasdag 
plaats zou vinden, hadden we nog 
ruim 2 dagen de tijd om te accli
matiseren.
Ons hotel in Boston stond tussen 
de grote wolkenkrabbers, waar wij 
ais Nederlanders echt wel van 
onder de indruk kwamen.
Tp zaterdagmorgen trainden we in 
het park van Boston.
De winkelende burgers, van Boston 
keken wel vreemd op toen de 
Nederlandse ploeg onder leiding van 
Aad Steylen op weg was naar het 
park via de drukste winkelstraat.
In het park aangekomen, schoten de 
fotograven op ons af, na enige 
v/oorden heen en weer hebben we een 
lichte training gemaakt.
’s Avonds bezocht ik op uitnodig: ng 
met bondscoach Aad Steylen de 
persconferentie in het indruk
wekkende Prudental Centre (een 
gebouw van 86 verdiepingen).



Ook hier kwam ik erg onder de 
indruk, daar dit vol show door de 
Amerikaanse televisie en de Road 
Runners Club was opgezet.
’s Zondags hebben we gerust.
Op maandagmorgen 2e paasdag om 
half 9 vertrokken we per bus naar 
het startpunt in Hopkinton.
Daar om half 10 aangekomen in de 
High School Gyn. was het een 
drukte van belang.
Het Roadrunnen in Amerika is zeer 
populair, wat ook blijkt uit de 
deelname aan deze marathon. 
Officieel hadden zich 1951 deel
nemers aangemeld.
Yorig jaar bedroeg dit aantal 
1560.
Het leuke was, dat de daar wonende 
Nederlanders jacht maakten op de 
Nederlandse ploeg, daar zij in de 
krant hadden gelezen, dat er een 
ploeg uit Nederland van start 
zou gaan.
Ook ik werd aangesproken door een 
Nederlandse familie, waarvan de 
man ook roadrunner is en gelijk 
vroeg hoe het in Nederland met 
'de atletiek gaat.
Hij zag ook dat ik uit Schoonhoven 
kwam door het avantri-embleem.
Het embleem heb ik hem na de 
wedstrijd gegeven.
Hij was er erg blij mee, en zei mij, 
dat hij voortaan in alle wedstrijden 
met dit embleem zal starten.

.
De start was gepland om 12 uur.
Het was erg warm en dat ging wat 
beloven.
Om 11.15 uur spoedden de meeste 
lopers zich reeds naar de start
plaats, welke ... gelegen in een 
vrij smalle laan.
Hier snorden de televisiecamera’ 
helicopters in de lucht en plm.
100.000 toeschouwers.
Dit was allemaal zeer indrukwek
kend en viel voor de concentratie 
ook niet mee.

Dat het dringen v/as laat zich 
r. a t uur lij k wel ra den.
Ie Amerikaanse politie hield de 
: .enigte echter goed in bedwang, 
neer dan 1 meter werd bij. de start 
dan ook niet gesmokkeld.

precies 12 uur werd er gestart, 
vaar Aad Steylen direkt de 
toppositie had, wat hem na alle



jaren nog niet is afgeleerd.
Het eerste gedeelte ging vrij stijl 
naar beneden.
Yan afzetten v/as de eerste kilo
meter geen sprake, je moest 
eerder afremmen on niet over de 
kop te gaan.
Ik dacht met de start vrij voorin 
te staan, maar toen wij in 
beweging waren, schatte ik de 
atleten die voor mij waren nog op 
plm. 400.
Het duurde circa 4 minuten voordat 
iedereen na het startschot over 
de startlijn was.
Het parcours was van Hopkinton 
naar Boston volledig afgesloten. 
Het aantal toeschouwers langs de 
route werd door de pers geschat 
op circa 600 a 800.000.
Ik draaide erg soepel en rukte 
naar een gunstige positie op, 
zodat ik bij de eerste 200 lopers 
liep.
Het werd steeds zwaarder en 
moeilijker.
Berg op en berg af.
Ha 32 kilometer naderden we de 
zogenaamde Heartbreak Hill, een 
verschrikkelijke berg.
Onderweg werden we opgezweept door 
het dolle publiek, die de 
lopersbaan steeds smaller maakte. 
Nu en dan hoorde je ’’hup Holland' 
roepen, doordat de mensen aan de 
startnummers konden zien wie de 
Hollanders waren.
Het leek wel een langgerekte 
verversingspost, sinaasappelen, 
citroenen, water, blokjes ijs en 
cola werden continu aangeboden.
Je moet wel heel erg sterk zijn, 
wil je onderweg een bekertje 
water afslaan.
Op de Heartbreak Hill was het 
helemaal een dolle boel, doordat 
de meeste atleten hier voor de 
grootste krachtproef kwamen te 
s taan.
Boven op de Heartbreak Hill klapte 
ook ik in elkaar.
Het werd de laatste 6 3/4 mijl

voor de x inis eb =tr: ' . r s.. -— -—  - 
benen waren erg nee e:. 

was volledig opgebrand.
Hier heb ik de meeste tijd :r.;s 
moeten geven.
Ik .ging over de finisch in 
-.59.55 uur (een persoonlijk en eer. 
ciubrekord).
Over de finish was het een kompier 
slagveld.
Ie winnaar Cusack (een Ier) werd 
met zuurstof weer opgepept.
'Ie lopers lagen links en rechts 
verspreid.
Ik heb nog nooit na een marathon 
zo’n slagveld gezien.
De organisatie na de marathon v/as 
erg slordig, maar dit was 
begrijpelijk bij deze enorme deelname, 
lob Strik was als eerste Neder
lander gearriveerd in 2.33.52 uur. 
Onze Nederlandse recordhouder 
Aad Steylen arriveerde in 
2.49.22 uur o
Het was een zeer indrukwekkende 
marathon,.
Ik ben erg blij, dat ik dit heb
meegemaakt.
’s Avonds hebben we de hele 
marathon op de Amerikaanse televisi 
kunnen zien.
De volgende dag vertrokken we naar 
New York, waar we in ons hotel op 
Broadway 2 dagen bij konden komen.
Ik v/as er snel achter, dat je beter 
in het rustige Schoonhoven kan 
wonen, dan in het opgejaagde 
ITew York, waar het uitgaansleven 
24 uur non-stop doorgaat met muziek 
bars, theaters enz.
ja een vlucht van 7 uur arriveerden 
we'op vrijdagmorgen te Brussel 
Airport o
Volgend jaar zijn we dan ook beslist 
'Tan plan om deel te gaan nemen aan 
de klassieke marathon te Athene.
.-iet plan bestaat om met een speciaa 
Nederlands chartervliegtuig een 
v/eek 'te gaan.
Nu zijn er reeds 50 deelnemers.

Wim Brauns.



BERKENWOUDE
Ook al op maandag 15 april was 
er in Berkenwoude een prestatie- 
loop, hier kwamen enkele avantri- 
atleten in aktie die het dichter 
bij huis zochten.
Er werden zelfs twee overwinningen 
geboekt.
Jan Zijderlaan won de 9 kilometer, 
en Hans Boon won de 5 kilometer. 
Nico de Jong liep de 5 kilometer 
met goed gevolg uit.

DEUNEN
Op maandag 15 april was er te 
Drunen ook nog een rekening te 
vereffenen met DAK (drunen) en 
AVW uit "Vaddinxveen.
Vandaar dat er een ploeg atleten 
richting brabant vertrok om het 
een en ander te versieren.
Bij de heren werd het beoogde 
bereikt, want drunen en streek
genoot Waddinxveen werden van 
het ’grasveld3 gelopen.
Een volledige juniorenploeg 
konden wij niet op de been brengen. 
Vandaar dat het gecombineerde 
resultaat van senioren en 
junioren een laatste plaats werd. 
Frans van der Ham bracht een tijd 
van 11.0 sekonden op de klokken 
met de 100 meter, zij het met 
een halve orkaan in de rug.
Pieter van den Dool had kennelijk 
last van de hekgolf van Frans en 
kwam daardoor in een tijd van 12.3 
sekonden over de meet.
Onze trainer de heer Buitelaar 
verscheen ook aan de start en 
nam met 12,0 sekonden genoegen.
Ook kwam hij aan start samen met 
Gert Stigter op de 400 meter, 
die zij resp. in 57,5 en in 64,5 
aframmelden.
Op de 1500 meter waren Gerrit de 
Jong en Bert van den Dool present, 
gebroederlijk kwamen zij in 5.11 
minuten over ie. lijn.

De 5000 meter was voor Kees van 
der Heul geen enkel(knie)probleem 
want hij raasde in het voor ons- 
vertrouwde tempo het baantje af 
in 1 5 »36 minuten.
Gerrit de Jong onze snelwandelaar 
deed er 4 minuten en 6 sekonden 
langer over en kwam door in 
1 9 . 4 2  minuten.

» De 4x 1 0 0 meter ging in 50.7 sekonden 
en Pieter van den Dool, Gerrit de 
Jong, Gert Stigter en Erans van der 
Ham waren hier verantwoordelijk voor. 
Bij het speerwerpen waren er vier 
avantrianen aktief ( de trainer 
noem ik voor het gemak ook maar 
avantriaan).
Erans van der Ham gooide speer 
44*08 meter.ver.
De heer Buitelaar 37-58 meter en 
Gert Stigter 31-58 en Bert van den 
Dool 3 1 ,44 meter.
Het verspringen ging niet slecht, 
ondanks een felle tegenwind.
Prans van der Ham, ongetwijfeld 
onze beste verspringer bereikte nu 
de afstand van 5-78 meter (normaal 
springt hij 6.70 meter).
De trainer nam genoegen met een 
sprong van 5 . 4 1  meter, wat zeker 
niet slecht is.
Het hoogspringen verliep goed.
Pieter T~an den Dool bekeek de 
wereld op een hoogte van 1 . 5 5  
en Prans van der Ham op 1.78 meter. 
Het onderdeel discuswerpen leverde 
ook eigenlijk geen bijzonderheden op, 
want Prans bereikte de afstand van 
36.98 meter.
Wim Ban, \ eland gooide 26.93 meter 
en Pieter van den Dool 24.94 meter. 
Bij de jongens d sprong Dik van den 
Dool 1.60 meter hoog.
En bij de0 meisjes b-c was het Anja 
van As die op de 100 meter een tijd 
van 1 4 . 4  sekonden fabriceerde.
Ingrid Kuylenburg kwam bij het 
hoogspringen tot een hoogte van 
1.25 meter.
Eindstand seniorenploegen: avantri 
64 pt. a.vw 61pt. dak 60 pt.



ROTTERDAM/DORDRECHT
Op een voor mij onbekende datum 
heeft Gerrit de Jong het traject 
Rotterdam/dordrecht visa versa 
af ge legt in 3» 16.-31 uur.
De afstand /bedroeg 30 kilometer.
De eerste helft ging in 1.28, 
het laatste deel ging langzamer.
De oorzaak hiervan was de fikse kou • 
Mijns inziens is het ’hoe dichter 
bij Dord, Hoe rotter het wordt’.

DOEIRECHT
Op zaterdag 20 april kwamen de 
meisjes c in aktie voor hun 
competitiewedstrijd.
Zij behaalden in de 2e klasse de 
zesde plaats met 4304 punten, 
waarmee zij metro uit Rotterdam 
nog net voorbleven.
Op de 80 Jieter kwamen Miranda Suur 
(dochter van een bekend oud- 
atleet) en Arja van As in de 
startblokken*
Zij bereikten de tijd van 12.2 
sekonden.
Bij het hoogspringen leverde ■
Ingrid Kuylenburg een prestatie"1.10 mo'b oï hong,
Anja Murk brak zelfs haar 
persoonlijk record door 1.00 meter 
hoog te gaan.
Het verspringen leverde 2 per
soonlijke records op, want Miranda 
sprong 4.14 meter ver en Arja 
3.64 meter.
Ingrid Kuylenburg kwam deze dag 
met de kogel tot 6 . 3 6  meter en 
Arja van As bereikte de afstand 
van 5.51 meter wat eveneens een 
persoonlijk record was.
Bij de estafette liep het ook 
gesmeerd.
De 4x80 meter ging in 49.3 
sekonden wat overigens een tweede 
plaats betekende.
Misschien dat de meisjesploeg 
een volgende keer nog een beter 
resultaat aflevert. Het kan best.

Op zaterdag 20 april vertrok ce 
d-juniorenploeg van de jongengs 
naar de Kenijto sintelbaan te 
Rotterdam.
Johan Vonk kwam in aktie bij het 
hoogspringen, waarmee hij een 
hoogte: van 0.90 meter bereikte.
Ook nam hij. deel aan het kogelstoten 
hij wierp 4-58 meter ver.
Ronald Rijkhoek deed dezelfde 
nummers en kwam tot 1.10 meter 
hoog en stooote de kogel naar 
7.04 meter.
En volgens de uitslag die ik kreeg 
werd er ook nog een estafette 
gelopen, die in 52.8 ging.
Ik vraag me v/el af wie die andere 
twee lopers van avantri waren.
Want voor een 4x80 meter moet je 
wel met vier man zijn.
Misschien dat in de loop der tijd 
bekend wordt gemaakt wie die 
andere twee jongens zijn geweest.

LEEUWARDEN
Je zou eerder denken dat avantri- 
leden mensen van een nomadenstam 
zijn, want zij trekken overal naar 
toe.
Gerrit de Jong was op 24 april in 
friesland te vinden voor een 
drie kilometer snelwandelen.
Dit evenement vond plaats op de 
Nylan-sintelbaan.
Gerrit draaide echter niet al te 
best en berreikte de 7e plaats 
van het 10 deelnemers' tellende 
lopersveld.

Koninginnedag

Op een vteij koude koninginnedag 
was avantri aktief met de 
estafettes rond de haven.
Avantri was met 3 ploegen in de 
strijd deze dag.
In totaal waren er 33 ploegen aan



de start volgens de inschrijvingen. 
Een enkele ploeg liet verstek 
gaan.
Al' in de eerste serie verscheen 
avantri 2 aan de start.
Zij behaalde een eerste' plaats in 
deze serie met een tijd van 
2.37. 2 minuten.
Hans sterrenburg, Geribde jong,
Ben Gubbels en Ad verhoef waren 
de lopers.
In de 2e serie verscheen onze 
eerste ploeg aan start.
Zij wonnen uiteraard ook hun serie 
in de snelste tijd namelijk 
2 .2 5 . 2  minuten.
Zij hadden een extra handicap door 
20 seconden later dan de dos-ploeg
weg te gaan.
Die 20 seconden voorsprong werd 
snel ingelopen.
Prans van der Ham , Wim Langeland, 

Jan Zijderlaan en Kees van der Heul 
waren verantwoordelijk voor dit 
resultaat.
De jongensploeg stelde een beetje 
teleur.
Wie de lopers waren kon ik niet 
achterhalen.
Misschien komt dat in de volgende 
avantri magazine wel terrecht. 
Verder was er nog een gagersloop 
en een prestatieloop.
Deze loopjes waren goed voorzien 
van deelnemers.
Avantri kan op een 
terug zien.
Enige consternatie 
een boerekapel het 
betrad om daarna na

gesla; d̂e dag

ontstand toen 
parkoers 
een dicht

bij zijnde kroeg van enige valse 
tonen te voorzien.

V IV O V IV O
VOOR UW

LEVENSMIDDELEN
NAAR

Chris v. d. Horst
HAVEN 21

TELEFOON 2280

V IV O V IV O

ZOEKT U EEN

SCHRIJFBUREAUTJE OF BUREAU?

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

&V. buis
STADHUISSTRAAT 17 

TELEFOON 2537

boekhandel OBft

VOOR AL UW BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
OOK
HOUTEN
SPEELGOED

Lopikerstraat 45
EN
PLASTIC

Schoonhoven BOUWMODELLEN
Teiefoon 01823 - 2773

vlees staalt s p ie r e n !

Koestraat 75 - Schoonhoven - Tel. 2675



dickhoff
foto

cine
Lopikerstraat 57 
Tel. 01823-2992

th ' m

U doet Uu) b u t  bZj de beoefening 

van Uu) ??

ONZE menien doen 

dat bij kun wehk ƒ
neemt U een* een 
psioefi! ?
aannem&u bed/U j <( 

de GRUVTER ê van ENGELEN 

doe het zeXf-uiinkel 

KEUKENCENTRUM SCHOONHOVEN 

Havenstraat 40-Telefioon 01823-3018

Het was op paaszaterdag, dat ik. 
vrij vroeg in de morgen door een 
ferme stoot op de bel wakker 
schrok»
En gezien dat het de dertiende 
dag van de maand was, dacht ik 
meteen aan een pechdag.
Dit zou later op de dag wel 
uitkomen ook.
Het was Dick v/esdorp die mij 
uit mijn dromenland deed 
ontwaken.
Op mijn vraag wat hij kwam doen 
antwoorde hij, , ,Ik zoek nog 
iemand yoor de volleybal
wedstrijd tegen het Oudewaterse 
J upiter5J.
Ja, ik kom vanmiddag wel, zei 
ik met een vrij duffe kop.
En zo geschiede.
Daat in de middag, om precies 
te zijn, kwart over vier stondf ■ 
ik met nog zes andere trimmers 
aan het veer om naar Oudewater 
te wordeh getransporteerd.
Niet dat we moesten overvaren, 
maar ome at het veer als 
vertrekpunt was aangegeven.
Een kwartier later waren we bij a 
geeibuiken (scheldnaam voor de 
inwoners van Oudewater).
En nadat we wat aan inspelen 
hadden gedaan werd er begonnen 
met de wedstrijd, die helaas



door ons werd verloren.
I>e eerste set ging vrij aardig 
gelijk op, maar de andere sets 
(2) werd met een aanzienlijk 
verschil verloren.
Lr werd van beide kanten zeer 
slecht gespeeld, en dit kwam 
hoofdzakelijk door het lage 
plafond in deze Sporthal.
Sporthal voor deze ruimte is 
eigenlijk een groot woord, het 
was te vergelijken met de ruimte van 
het gebouwtje in de oranjestraat 
van Schoonhoven.
Ook speelde de zon een smerig 
spelletje, door stiekum wat 
stralen in de ogen van de 
achterhoede te schijnen.
Maar al deze tegenslag was niet 
bepalend voor het goede humeur 
in de ploeg, want die was 
opperbest.
En na de officiele match werd 
e r  nog een tweetal sets gespeeld 
waarvan de laatste door ons 
werd gewonnen,
Het was voor mij:, als , ,vreemde 
eend in de bijtS9toch wel een 
sfeertje om eventueel nog eens 
mee te gaan»
Maar dan niet als speler, maar 
cm te zien hoe., onze trimmers 
recreatief bezig zijn.

weds trijdatleet 
Henk Schep.

SPORTKEURING 
OOK VOOR TRIMMERS
Het is misschien wel zinnig 
geachte trimmers om u bij tijd 
en wijle eens aan een nader medisch 
onderzoek te laten onderwerpen. .
Het blijkt namelijk dat er mensen 
cnd-er ons zijn, die van de r
weekelijkse trimfvonden een 
inspanning maken, terwijl deze 
avonden voor ontspanning zijn 
bedoeld.
Vo«r de sportkeuring kunt u zich

opgeven bij de trainer of c. ne
tbestuur .
De kosten zijn- naar ik vernemen 
heb ƒ 7?50, wat d*or u zelf : 
worden betaald.
Er.wordt vanaf de maand augue~-; 
v/eer gekeurd.

- OP ZOMDj&G
Zoals u weet is de kantine op 
de stormbaan ook uw bezit.
U kunt er zondags na drie uur 
in de middag terrecht voor 
een gezellig praatje , en een 
spelletje kaart en een partij 
biljart„
En de prijzen van consumpties 
zijn niet duur.

VERSLAGEN
Stel de redaktie van dit 
clubblad niet teleur eni.schrijf 
ook eens een verslag of een 
stukje in avantri magazine, 
het is er tenslotte o*k voor u.

TENSLOTTE
Wij wensen u een fijne maand mei 
toe, vol met sportieve avonden.



r
DE JARIGEN 
IN DE M A N D  MEI
Voor de verjaar^agkalender van 
de maand mei hebben we de 
volgende personen gevonden. 
Ongetwijfeld zijn er in de maand 
mei meer leden jarig, gaarne 
onze excuses als u niet vermeld 
staat.

5 mei mevr. Sterrenburg

13 mei mevr. Malsen

15 mei •Marcel Posthuma

15 mei Gert Stigter

19 mei Ronald Rijkho'ek

24 mei 'Vim Brauns

30 mei Lisette Lens

31 mei Cees van Engelen
OAllemaal van harte gefeliciteerd.

ALGEMEEN
De redaktie. zou graag zien dat 
bij geboorte verloving trouwerij 
een kaartje naar de vereniging - 
werd verzonden.
Alhoewel de redakteur een grote 
neus heeft, kan hij toch niet 
ruiken dat er bij u een feestje 
te vieren is.

de nutsspaarbank 
voor al uw
geldstuk em I

catsburg
schoonhoven

hergambachterstraat 5 

tel. 3367

restaurant
de stadsherberg

bruiloften V

y *diners JjL
recepties ([M i

koffietafels M i opweg 2 
■ schoonhoven

feestavonden « 1  tel. 2330



J O O F S R T S

GALERIE 
DE LEK 
IS OOK 

OP HET 
ZELFDE ADRES 

TE
VINDEN

kunêtny verheid 

indiakleding 

glas en keramiek

VOORMEN 2

AARDAPPELEN - GROENTEN 

FRUIT
DELICATESSEN E N  W IJN EN

J. den Braber
Lopikerstraat 28 
Schoonhoven 
Telefoon 26 80

Fa. Deerenberg
Gediplomeerd Opticien, oogmeetkundige

l HEB l
DE OPTICIËN VOOR UW BRIL

Haven 38 -40 ■— Telefoon 2412

Fa. J. J. van leperen en Zn.

Groothandel 
in levensmiddelen

KOESTRAAT 126 
TELEFOON 2290

UW KRUIDENIER

VOOR AL UW MERKARTIKELEN

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-inschrijven kost u alleen maar 
meer ge-ld,en is bovendien niet 
leuk voor de organiserende 
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 is: Koestraat 132a. 

VERHUIZING
Als u gaat verhuizen, geef dan 
even het nieuwe adres door aan 
uw trainer of aan de redaktie.
Dit in verband met de bezorging 
van dit clubblad.
Het is een kleine moeite ?



ADVERTENTIES in de komende
ADVERTENTIES maand
ADVERTENTIES augustus
ADVERTENTIES zoeken wij
------------ enige
te koop leden
aangeboden of donateurs
spikes die zich
maat 37 beschikbaar
vrij nieuw willen
reinier de stellen
graafstraat *6 voor het

vouwen van de
te koop 2e jaargang
gevraagd van avantri
stencil magazine
machine
Wie heeft tevens
er een wordt er ook
staan? nog een
Redaktie redakteur
avantri gezocht,
magazine die de taak
regiment van henk wil
van verlichten.
heutszstraat -----------------------------------------------
4 wie heeft er
------------------------------- -— munten te koop
gevraagd eventueel te
donateurs ruilen tegen
inlichtingen ruimtevaart-
bij het postzegels.
bestuur regiment van
------------ - heutszstraat 4
oud papier ---------------
gezocht adverteerders
het wordt u kunt nu al
gratis uw advertentie
weggehaald voor de
inlichtingen 2e jaargang
bij het reserveren,
bestuur inlichtingen----------- - bij de
heeft u ook redaktie.
wat te koop ------------------------------------------------
een simpel waar blijft uw
kwartj e advertentie?
levert u 
guldens op. 
of niet,soms?

' J ' K O R T IN G

Als u uw sportartikelen bij 'Lr: 
ji;opt, den zit er voor avantri 
-en financieel extraatje in.

is namelijk zo, wanneer u 
sportartikelen koopt, en u 
levert uw kassabon bij het 
bestuur in, dan krijgt avantri
10 ~ van het bestede bedrag.

INZENDEN 
7AS KOPY
De tekst voor het juni nummer 
moet op 20 mei binnen zijn.
Dit in verband met de drukke 
werkzaamheden van de redakteur. 
TJv/ verslag of stukje kunt u 
kwijt bij s 
Henk Schep
Regiment van Heutszstraat 4 
Schoonhoven.

MATERIAAI OPRUIMEN
Het is jammer dat v/ij alweer een 
vervelend woordje tot onze 
leden moeten richten.
Als jullie willen trainen, dan 
is dat gelukkig altijd mogelijk.

jullie moeten niet vreemd 
opkylceii mnp-eljikheid zal
v/orden beperkt.
Dit is dan jullie eigen schuld. 
De materialen v/orden zelden 
opgeruimd.
Ruim dus het materiaal op.

OUD PAPIIR
Dok is er in de maand april 
weer een zending oud papier 
verkocht.
Deze keer was het bedrag ruim 
ƒ 400,-.
je opbrengst zal worden bestemd 
voor de aanschaf van nieuw 
materiaal.
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Het is een uniek feit dat een vereniging 
in Nederland zelf een sintelbaan in eigen 
bezit heeft, welk gezien raag worden.
Le kantine op de stormbaan is voor vele 
leden reeds een ontmoetingsplaats waar 
het prettig verblijven is.
Het bestuur worstelt echter met het, 
probleem dat.de kosten van het bouwen van 
de kantine uitgelopen zijn ten opzichte 
van de voorradige financiën.
Enerzijds doordat bij de overplaatsing van 
de schoollakalen naar de stormbaan bleek, 
dat er meer aan opgeknapt moest worden 
dan voorzien v/as. Anderzijds is er bij de 
opbouw geredeneerd, het bouwen van een 
kantine + kleedkamers is waarschijnlijk een 
eenmalige gebeurtenis, dus laten we het

111 (),«
rc u df

1 IJK
Het is reeds gi./egd, d( 1' i.ruirte i.e i* i rir 
geeft ons zorgen, doordat het tekort

bij het bouwen ontstaan, tijdelijk is 
bijgepast door enkele leden.Deze in 
wezen ongezonde financiering, willen 
wij met uw medewerking omzetten in een 
renteloze lening.
De aandelen zijn verdeeld in grootten 
van 5 en 10 èn 25 gulden.
Binnenkort hoopt een bestuurslid u 
thuis te komen bezoeken. Het bestuur 
hoopt van harte dat ze bij u een 
gewillig oor zal vinden, en dat u het 
bestuur naar mogelijkheid zult willen, 
steunen in deze zaak.

Op de pagina hiernaast vindt u een 
model van het renteloze aandeel.



PERS OONLJKE REKORDS 
T/M 15 APRIL 1974 
Uitgezonderd de wedstrijd

Laura Bakker. 
Lick den Boer

Bennie Buys, 
Japie Buys»,

. ..600 m 
>..35 ei 

600 m 
bal 
hoog 

. . . 600 m 
bal 

,..600 m 
hoog

Dik van den Dool,.hoog 
Prans van der Grijn600 m 
Frans van der Ham psh

k7
60 ra 
60 mh

G-errit de Jong. . . . 15ksw
25ksw
1 usn

Ingrid Kuylenburg.hoog 
Wim Langeland.....hoog

psh
Pia Oosterom.. . . ..hoog 
Marcel Posthuma...hoog 
Charles van Stejjn.hoog 
Johan Vonk....... .600 ra

AKTIEFSTE LEDEN 
t/m april-
Gerrit de Jong„.. 
Kees van der Heul 
Ad Verhoef»......
Wies Scheepers... 
Hans Boon........
Bert van den Dool 
Ingrid Kuilenburg 
Nico de jong.....

in Zeist

2 .4 1 . 0  
6.2 
2 .10 .8  
22 
.90
2.22.3 
22
2.43.8 
88 
1 .60 
2.23.5 
4.40 
12.73 
7.1
8.9
I .24.09
2.27.09
II .009 m 
1.25
1 .70 
3.90 
1 .05 
1 .00 
90
2.13.4

16 wedstr. 
1 4 wedstr. 
8 wedstr. 
7 wedstr. 
7 wedstr. 
7 wedstr. 
7 wedstr. 
7 wedstr.

KOPLOPERS
VAN DE PERSOONL/KE RECORDS
Dick den Boer en Frans van der 
Ham gaan met een flinke voor
sprong aan kop.
Op de voeten gevolgd door 
Gerrit de Jong, Wim Langeland 
en de gebroeders Buys.

redakteur mist enige oude 
Inren van avantri magazine 

.rschijnlijk zijn deze tussen 
vorige editie geraakt.
; zijn er ongeveer 6.

Zocht
r . "

u zo’n oud geval in de 
dan biedt hij

bus
en gekregen

gaarne zijn excuus daarvoor aan.

:0jTribuïie
=: c- zinsr e ge 1 ing:

5,-
f 4f-

•f 3,-
•ƒ 2,-
•ƒ 1,-

ieder volgend kind ook.... •ƒ 1
■f 0 J 5,-

lid van 16 t/m 18 jaar.... •ƒ 4,-
lid onder de 16 jaar..... f 3,-
dit alles per maand

ionateurs per jaar....... -C°J 1 0 ,-

WERVING
Misschien weet u nog enkele mensen 
die gx*8,cig lid of donateur van 
onze vereniging willen v/orden, 
leef hem of haar dan op. 
probeer anders iemand een 
renteloos aandeel te verpatsen.

TRAINING
Een speciaal verzoek tot de 
wedstrijdatleten.
:;u we een goede trainer hebben 
in de persoon van de heer Buitelaar 
verwachten wij van jullie dat je 
ook eens komt trainen.
En als je komt, dan wel op tijd.
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Hoev;el het
TIX 6. LIVv 3 j  S 8.T
nog maar net van 
start gegaan is, 
willen wij toch 
wel even uw 
aandacht 
v:;r het 
namende 
nieuwe jaar
' ;'T5.
:-e- ligt 
namelijk in de 
bedoeling om 
een kalender 

te geven. 
Zoals u wel 
weet hebben wij 
_iee; afgelopen 
raar een kalender 
verspreidt 
rader de leden, 
en we hebben 
iaar fijne 
reakties op 
gehad.
Vandaar dat we 
voor 1975 ook 
een kalender 
gaan maken.
Haar u krijgt 
èeze niet gratis, 
zoals het 
afgelopen jaar. 
Zit keer zal u 
er voor B_oeten 
betalen.
Ie kosten zijn - 
j 2S50 per stuk. 
Ie kalender 
is voorzien van 
'2 prenten 
Tan 3ehoonhoven 
plus de
benodigde cijfers.
I kunt ze 
bestellen bij de 
re laktit. <



SAMENSTELLING BESTUUR

voorzitter 
C. van den Dooi 
Albrecht Beylinggracht 44 
telefoon 2566
secretaris
G. de Jong
St. Eloystraat 78 
telefoon tk 010-137115
penningmeester 
W. Rond
H*A. Sohreuderstraat 21 
telefoon 2196
I). Wesdorp 
Wal 2
telefoon tk 010-144422 
P. Stam
Galvanistraat 64
H. Sterrenburg
Adam van Vianenstraat 55c
Mevr. T. Sluis
Reinier de Graafstraat 11
H. Schep
Regiment van Heutszstraat 4 
telefoon tk 01804-12829
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HARTELYK WELKOM

Wij beten de nieuwe leden en 
nieuwe donateurs van haste welkom 
bij onze vereniging.

in
te

rv
ie

uw



In het vorige nummer van avantri 
magazine hebben wij beloofd om in 
dit nummer een intervieuw 
met de nieuwe trainer van de 
wedstrijdatleten te brengen.
Hier volgt dan het gesprek, zij 
het in beknopte vorm, want met 
het ruim 1 jaur durende gesprek 
kan je wel 20 pagina’s tekst 
vullen.

Wat doet u in het dagelijks 
leven?

Ik ben gymnastiekleraar op de 
Glopper-mavo in Capelle aan de 
IJssel en op een kweekschool 
in Utrecht.

Hoe kwam u met de atletiek 
in aanraking?
Dat was toen ik ongeveer 16 jaar 
oud was.
Toen ging ik samen met mijn 
broer Oor naar wedstrijden.
Ik zat dan meestal achter op de 
fiets.
Op deze wedstrijden liepen we 
dan meer de langere afstanden. 
Onze trainer was toen Arie 
Slappendel j, een van de 
oprichters van de sportclub 
Reeuwijk.

U bent lid van Sportclub 
Reeuwijk?

Ja, ruim 11 jaar, waarvan 3 jaar 
als bestuurslid.
Ik vervul de functie van 
secretaris.

Heeft u nog andere hobby’s?

Hotograveren is een hobby van mij, 
maar tegenwoordig zit dat een 
beetje in de verdrukking.
Met portretteren bereikte ik vrij 
aardige resultaten.

FIETSEN
Uw voordeligste vervoer 
L w gezondste recreatie
Graag willen wij u adviseren over de fiets voor U 
uit onze uitgebreide sortering

TEL:Q <823-2431  
S TRDHUI5STRRRT 7 -11  SCHOONHOVEN

eNe „o'*®

xe*'

\ \ %
haven 4 - telefoon 3138 

loop niet langs, loop binnen

verven en lakken 
behang en kurktegels 
vouwdeuren 
degalux 
albastine
ceta bever produkten 
skilgereedschap 
en nog veel meer bi j . . .

th. j. purnot
-aven 45 /  schoonhoven /  tel. 3071

voor een moderne
en betrouwbare huurauto

bel 2488 (01823)

n a Hpn haak halvemaan 10N. d . UBIl lld d K  schoonhoven



bent Getrouwd?

jan
van
•ck

posters-platen-radio’s

Haven 12 
Schoonhoven 
telefoon 01823-3602

Of
^O/a "us/ 

SCHOONHOVEN
HAVEN 23 *£)»/
TELEFOON 2262

Voor
LEDERWAREN

naar de vanouds bekende lederwarenzaak 
van Schoonhoven

B. J. BRANDS Lopikerstraat 36
Telefoon 2428 
Schoonhoven

Puck
Kindermodel
kleding voor 

jongens en meisjes 
van 2 tot 12 jaar

haven 59 /  schoonhoven /  telefoon 2062

. -,zeker, wij hebben een zoon van 
3 jaar oud.
Wat vindt u van de verenigingen 
in de afdeling Gouda?
Avantri en de sportclub Reeuwiik 
voeren op dit moment de 
boventoon, maar ik voorspel dat 
-.Iphen a/d Rijn en Waddinxveen 
binnen afzienbare tijd waardige 
eoncurenten worden.
Het is vooral de jeugd van deze 
verenigingen die goede 
prestaties leveren, en wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst.

Hoe bent u er toe gekomen om 
:nze vereniging te gaan trainen?
Het eerste contact ligt bij ITico 
ie Jong, die op de Glopper-mavo. 
concierge is.
Daarna kwam het contact met 
enkele bestuursleden van avantri- 
~7it deze vruchtbare gesprekken 
is het dan uiteindelijk gekomen.
Ik vond het trouwens zinnig' om 
ie blik eens te verruimen bij 
een andere vereniging, wat 
overigens niet inhoud dat ik bij 
de sportclub Reeuwijk als lid 
bedank.
Hocht het zo zijn dat ik het een 
net het ander niet meer kan 
combineren, dan kies ik voor het 
trainer zijn, dit komt grotendeels 
omdat dat mijn richting is.
Het is overigens wel de afspraak 
dat wanneer ik bijvoorbeeld 
voor de sportclub Reeuwijk een 
400 meter loop, dat ik 10 
ninuten later een avantri-atleet 
begeleid.
Hit is natuurlijk alleen mogelijk 
als we gelijktijdig een wedstrijd 
bezoeken.



Vindt de sportclub Reeuwijk dit 
niet vreemd?

Ik geloof van niet, ik heb het 
bestuur van Reeuwijk dit geval 
voorgeschoteld.
Zelf ga ik van de gedachte'uit 
dat sport verbroederd.
Hoe vindt u de sfeer bij avantri?
33e sfeer is zonder meer goed te 
noemen, terwijl de atleten zich 
ook-voor 100$ inzetten, dit is 
voor mij fijn werken.
Het is tenslotte zo, dat een 
atleet of atlete zich zelf 
waar moet maken.
Ik kan alleen maar hun techniek 
en conditie proberen te 
verbeteren.
Ik verwacht- van hun, als ik er 
soms niet een keer bén, dat zij 
zelf zo wijs zijn om eigenhandig 
de training te doen.

WIJ WENSEN 
DE TRAINER 

VEEL
SUCCES TOE.

■DSSOR IHILIPS
11 h enige, maar grote sponsor 
t o r  de Britse bond fungeert 

. )s j die in 1 9 7 4 voor een 
Brie tal landenwedstrijden 
waaronder de interland in Cosford 
Ben bedrag van 300.000 pond,
Bftev/el rond de 200.000 gulden 
ke schikbaar heeft gesteld.
't- betekent een geweldige 
rTirulans voor de Britse dames- 
atletiek* die op het punt staat 
een forse verjongingskuur te 
ondergaan.
jlb. Sederland zou de knau - naar 
ir_; uit welingelichte kringen 
r-cben vernomen - een dergelijke 
steun van het Nederlandse 
..filiaal’’ van Philips ook wel 
i:i overweging willen nemen.

RECORD

..rirea Morelli, een 27 jarige 
:_-_liaanse politieagent deed op
11 april in Milaan een aanval op 
liet nationale record 24 uur.
Ma 556 rondjes gelopen te hebben 
waarbij hij een afstand van 222 km 
er. 400 m had afgelegd in iets 
rindrr dan 23 uur, waarbij hij het 
oude record van Armando Germani 
? I met bijna een kilometer ver- 
:ererd had viel hij uitgeput voor 
Ie finisch neer.
Soede raad was duur.
Xen legde Morelli op een brancard 
en net voordat de 24 uur verstreken 
varen krabbelde hij overeind en 
ir.sserde hij de denkbeeldige 
: mischlijn,
Zen medisch onderzoek wees uit dat 
hij er ernstig aan toe was.
Zit kwam door een te lage 
:loeddruk.
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SW DAAQ NIET 
TE KÜKEM .4LS MUI1 FE 

J AAP, 6R0TE FMPD20L, 
ZIE JE NIET DAT IK 

NÖDIS IETS VOOR 
’ /Vl'A) KEEL M O E T ,  

HEBBEA)!

I----------

»n op zaterdag 16 maart door 
r atletiekvereniging Delta Sport 
Zeeland), georganiseerde 
re statieloop over 15 kilometer
- geëindigd in een totale chaos. 
:ev:el kort tevoren het parkoers 
:g door organisatoren was 
ekontroleerd, bleken tijdens het 
•enement richtingaanwijzers,
Laggen en borden langs de route 
e zijn verdwenen,
ruim honderd lopers uit 

^id-holland, zeeland, brabant 
limburg raakten het spoor 

:;3ter} sloegen aan het dwalen 
zochten tenslotte woedend het 

■̂_a van vertrek weer op. 
a het nuttigen van de op hun 
. 3 chr ij ving skaart beloofde 
amekoekenmaaltijd raakten de 
'ieten wat milder gestemd, 
rlemaal goed werd hun humeur,
:en zij toch de medaille kregen 
_e aan het uitlopen van de 
is tand was ve rb ond en. 
elta Sport zit intussen met een 
\nzienlijke schadepost, 
en neemt aan dat het gestolen 
ateriaal langs de route is 
stolen.

e enige sporen, die men vond 
aren een schoen van maat 47 en 
en van maat 37 hetgeen de politie 
:t de scherpzinnige konklusie 
racht dat er een grote en een 
Zeine dader geweest moeten zijn.
KS GETROUW!

een jong vrouwtje, pas getrouwd, 
:rdt het huis nog geschilderd. Op 
en ochtend merkt' ze dat haar man 
Le ochtend de nieuwe verf on de 
:ur heeft aangeraakt, 
e vraagt aan de schilder te komen 
;xen waar haar man zijn hand die 
-cht tegenaan heeft gedrukt.
Lever niet geeuwt de schilder, 
lar ik wil wel graag een pilsje.
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i 9 mei

Schoonhoven 
instuif we o. strijden

11 me i 
Schoonhoven
Goudse kampioenschappen 
voor junioren

12 mei
competitiedag senioren 
Avantri in Dordrecht

18 mei 
Waddinxveen
Goudse kampioenschappen 
voor meisjes
18 en 1 9 mei 
Papendal
Ned. Méerkampkampioens.
22 mei 
Rotterdam 
instuif wedstrijden
2 3 mei
Alphen aan den Rijn 
'b aanwe dstrijden

24 en 25 mei 
Schoonhoven
Goudse kampioenschappen 
voor senioren

26 mei 
Rotterdam 
. baanwe dstrijden 
voor senioren en junioren

29 mei 
Schoonhoven
s ne Iwand elwedstrijd
30 mei 
Schoonhoven 
instuif wedstrijden

Autobedrijf

Groeneveld

Kruiaaoortstraat 2/4
ScKoonKovan 

01823-15 44

ERKENDE RIJSCHOOL (V, 
VERKOOP ■ INRUIL - 
FINANCIERING VAN ALLE 
MERKEN AUTO’S

Een uitgebreid Huishoudelijk Assortiment, 
een mooie collectie Ijzerwaren, 
een grote variatie in Gereedschappen, 
ook op land- en tuinbouwgebied, 
een goede serie Tuinmeubelen,
4angevuld met vele bij-artikelen, vindt u bij:

Lopi kers traLopikerstraat 41 - Tel. 2430

r e k l a m e b u r o

voor
drukwsrk 
•n advartanties 
naar
van laauwanhoak*traatt4 
schoonhovan 
taiafoon 3794

d e n  h a r t o g

TAXI BESTELLEN HAAK BELLEN

route- em  
trmutcrjjdem 

a ie k e n v e rv o e r
2488
halvemaan 10 
schoonhoven

Juryleden deze kalender 
is er ook voor u !
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RIJWIEL EN
BROMFIETSHANDEL

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

I IO O O R -A T IE T IE K  
I  EEÏT HANGAR

I:~ford ligt op circa 30 km van 
‘:Iverhampton.
I: is niet meer dan 1 grote 
.elitaire nederzetting, v/aar in 
rijien van oorlog de Royal Air 
':roe een van haar bases had.
Ie Royal Air Porce zit er nog,
Laar een van de grote en 
Leegstaande hangars is nu 
„gericht als een soort indoor- 
eletiekstadion.
tT een 200 meter-baan om van te 
?eertanden en grote tribunes 
rendom,,
I - houten banen - rondom en 
E.zrintbanen - zijn bedekt met een 
icgal hard aandoende mat van de 
mlop-fabrieken; de sprintbaan 

-egt midden in de rondbaan en 
■ :rdt bij tijd en wijle ook nog 
gebruikt'voor het kogelstoten.
[ij het dan dat er met matten en 
rerplaatsbare ringen eerst even 
ren werkterrein voor' zware 
;:ngens wordt, geïmproviseerd. 
I:aford is het centrum voor de 
ïritse indooratletiek, die elders 
in het land verder weinig te 
:etekenen heeft.
Ir wordt jaarlijks een zestal 
redstrjjden georganiseerd op deze 
-aan, die daar zomer en winter kan 
: lijven liggen.
.fgaande op de bedragen die we 
•oordeny betalen wij in Nederland 
roor de huur van een weekend 
:eer dan de Britten in een heel 
jaar voor deze uitstekend 
reoutilleerde hangar.
~aat er ergens op Soesterberg 
.og niet zo’n ding leeg?



wie Gag waar

iedereen 
dames-atleten 
heren-atleten 
a-b-meis jes 
a-b-j ongens 
andere jiin.
groep 
groep 
groep 
groep 
groep 
trimmers

1
2
3
4
5

dames
dames
heren
dames
heren

maandag
woensdag
dinsdag
woensdag
dinsdag
■woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
donderdag
donderdag
zaterdag

1 9 - 0 0
1-8.30-
18.30-
18.30- 
18.30- 
18.30- 
1 9 .0 0- 
20.00- 
21,00- 
1 9 .0 0- 
20.00- 
08.00

20.00 
■20.00 
• 20.00 
•20.00 
■20.00 
•20.00 
■21 .0 0  
■-22.30 
•20.00 
■ 21 .0 0

uur
uur
uur
uur-
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

stormbaan
stormbaan
stormbaan
stormbaan
stormbaan
stormbaan
sporthal noord
sporthal noord
sporthal noord
lts
lts
stormbaan
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