


VAARWEL 1974.

De snelheid waarmede de veranderingen op 
ons afkomen, de groeiende afhankelijkheid 
van alle landen onderling, de nietigheid 
en betrekkelijkheid van ons eigen bestaan 
afgemeten tegenover de kosmos, het zijn 
onderwerpen die telkens weer terugkeren 
in overpeinzingen die in de decembermaand 
als laatste maand van het jaar ons 
bezighouden.
Wij hebben er dan behoefte aan om nog 
eens een blik terug te werpen om te zien 
of wij tevreden kunnen zyn over ons 
eigen doen en laten en of v/ij er misschien 
iets uit kunnen leren wat voor onze 
toekomst van belang zou kunnen zijn.
En ons bekruipt dan onweerstaanbaar dat 
gevoel van onbehagen en van onmacht dat 
invloeden van buitenaf ons te sterk 
zijn, dat onze armlengte te kort is om in 
het grote geheel een bijdrage te kunnen 
leveren.
Wij worden er moedeloos van en uitdrukkingen



5 ik zal mijn tijd wel ui~ii:;.. en 
*TOor mij hoeft het allemaal . : r?
- 3~eeds meer gehoord,

— : ' sn naar de neergaande
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en redelijkheidsnoraen waaraan wy 
ons vroeger vastklanr̂ -jr. ;:ü.r 
weggekeg'eld worden, dar. is hex g;v::ol 
van moedeloosheid goed te verklaren.
En toch..». Ja, er is altijd een 
’en toch’, althans als wy ons er op 
instellen dats tegenover een zich 
willoos op de stroom latem meedrijven, 
er een andere houding kan bestaan.
Ook vorij jaar schreven we daarover, 
toen naar aanleiding van de 
oliecrisis en het incasserings
vermogen waarover we toen bleken te 
beschikken.
Wij maakten er het beste van en wij 
lieten ons niet kisten!
Moeten we niet zeggen dat juist in een 
tijd dat de invloeden die van buitenaf 
op ons inwerken zo bovenmatig groot 
wordenj het nog veel nodiger is dan 
vroeger on op te veren en ons tegen 
die invloeden te weer te stellen.
Niet als Dor. Quichotte die net zijn 
zwaard tegen de rondwiekende 
windmolens te strijde ging.
Neen laten we niet onze krachten en 
onze energie verspillen aan zaken 
waar we werkelijk geen invloed op 
kunnen uitoefenen.
Sr zyn echter nog zo oneindig veel 
dingen die op den duur zodanig 
geregeld worden dat er wel degelijk 
rekening gehouden wordt met de 
*communie-opinie’, met de volksmening, 
met het oordeel van het merendeel 
van de bevolking van Nederland. 
Voorwaarde is dan echter wel dat wij ons 
een oordeel aanmeten en dat wij niet 
afzijdig aan de kantlijn blijven staan 
en ons als neutrale toeschouwer 
opstellen.

Er wordt dan wel van ons gevraagd dat 
wij eens een keer ergens voor warm lopen, 
dat wij onze vrije tijd gebruiken om 
ons in een probleem te verdiepen en 
er met kennissen of vrienden een 
boom over op te zetten.
Het waren wat losse flarden van 
gedachten, die ons dezer dagen bezig
houden, die we hier neerschreven.
De redaktie en het bestuur wenst alle 
leden een prettige kerst en een goed 
begin van het nieuwe jaar toe.
En dat moet dan op een gegeven ogenblik 
wel als resultaat hebben dat we kleur 
durven bekenen.
Het kiezen van onze kleur uit het 
veelzijdige palot van mogelijke stand
punten is een proces waarbij enerzijds 
het oprecht openstaan voor meningen van 
anderen een rol speelt maar dat anderzyds 
neerkomt het op een rijtje zetten van 
alles wat men er over gehoord en gedaan 
heeft en dan op kritiesche wijze en met 
volledige inbreng van de eigen 
persoonlijkheid een oordeel vormen.
Wy moeten goed bedenken dat juist het 
vermogen om kritisch te denken ons 
mensen onderscheidt van andere levende 
wezens en het is zo jammer dat van dit 
vermogen veel te weinig gebruik wordt 
gemaakt.

Henk Schep



Aan het einde van 197/. ia
het nuttig om even stil te staar. 
bij het afgelopen jaar,
1974. is voor ons min of meer 
vuurdoop geweest betreffende de 
zelfstandigheid van onze vereniging.
We mogen gelukkig vaststellen dat 
we onze zelfstandigheid waar 
gemaakt hebben.
Met de inzet en het enthousiasme 
van zeer velen is 1974 een geslaagd 
jaar geworden.
We denken daarbij aan onze trainers 
die elke week weer klaar staan, om 
onze conditie op te vijzelen.
Aan de vele werkzaamheden die verbonden 
waren aan de door ons georganiseerde 
wedstrijden.
Aan de vele tonnen oud papier die dit 
jaar zijn opgehaald, en aan de 
werkzaamheden aan de lotto verbonden, 
die zeer welkome bijdragen leverden ; 
aan onze financiële positie.
Aan ons prachtig uitgevoerde clubblad, 
waar zeer veel tijd en moeite 
ingestoken wordt.
Aan de' kalender verkoop die een 
prachtig sukses is geworden voor 
samenstellers en verkopers(sters).
Aan het zeer vele werk dat de 
stormbaan annex kantine vergde.
(Een machtige voldoening geeft het, 
als we zien dat zeer vele prestaties 
van nationaal niveau op onze baan 
gemaakt zijn.
Iedereen die op welke wijze dan ook 
in 1974- bijgedragen heeft aan de 
atletiek in Schoonhoven, zijn we veel 
dank verschuldigd.
Met de opofferingsgezindheid voor 
elkaar die onze vereniging gelukkig 
in ruime mate aanwezig is, 
zal ook 1975 waarachtig wel worden, 
wat wij er van hopen»

C. v. d» Dool
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IN MEM0RIAM

Op 4- december hebben vrij afscheid 
moeten nemen van onze sportvriend 
en bijzonder trouw jurylid de heer 
Kees Tuynenburg.
Een bestuursdelegatie heeft hem 
begeleid naar zijn laatste rustplaats 
op de begraafplaats in Ammerstol.
Wij zullen hem blijven herinneren aan 
zijn zeer' eerlijk karakter.
Overal waar hij kwam was hij een zeer 
welkom en gezien jurylid.
Dat hij moge ruste in vrede 
na een aktief en werkzaam leven.

Als herinnering aan Kees Tuynenburg 
zal. een wisselbeker beschikbaar 
gesteld worden, die jaarlijks uitgereikt 
zal worden aan diegene die voor 
avantri of op jurygebied of op 
wedstrijd- organisatorisch gebied, 
de meest waardevollc bijdrage 
geleverd heeft.



KALENDERAKTIE IS EEN SUKSES
Na de reakties op de kalender van 
1974-s met prenten van Schoonhoven, 
werd het idee geopperd om voor 1975 
een uitgebreidere kalender te.maken 
en te verkopen als versterking voor 
de verenigingskas.
De heren Wim Rond -en-.Henk. Schep zijn 
er in geslaagd dit idee vorm te geven» 
Na vele avonden huisvlijt lagen de 
stapels kalenders klaar om de deur 
uit te gaan.
Een van de postbode5s in de vereniging 
ad verhoeffs heeft een stratenindeling 
gemaakt.
Op zaterdag 9 november werd een ■ 
begin gemaakt met de verkoop.
Velen trotseerden de regen om de 
kalenders aan de man te brengen. 
Wanneer er nog.iets meer helpers 
waren geweest, dan hadden we in een 
keer de hole stad van kalenders 
voorzien»
Enkele doorzetters zijn er in geslaagd 
de overgebleven wijken af te werken.
Na al dit werk zijn er nog maar een 
paar kalenders overgebleven. Wie nog 
niet in het bezit is van onze mooie 
kalender, kan die bij Wim Rond of 
Gees van den Dool. verkrijgen, tegen 
een vergoeding van ƒ 2,50.
DE LOTTO
Na een start.die voor iedereen ver
rassend was, hadden we niet verwacht 
dat dit zo’n grote vlucht zou nemen. 
Dit resultaat hebben we te danken 
aan de jongens en meisjes van de op- 
haaldiënstr'ëh"de‘ "fatü.' Sterrenburg,•- 
die vele uren opofferen voor avantri. 
Wilt u ook meedoen, geef dan een 
seintje aan het bestuur en de ophaal
dienst staat voor u klaar. Men kan 
ook do lotto en totoformulieren 
inleveren in de sporthal de meent 
en wel op donderdagavond van 19«00 
tot 20.30 uur. We wensen u veel 
sukses met de lotto en toto, u steunt 
er ook onze vereniging mee.
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1LPHEN A/D RIJN 
oktober

De twee avantrianen Wies Scheepers en 
riet Stam waren naar het noorden 
gereden om aan de bekende Alphen-Noora
oross deel te nemen.
'■-Cet nog zo’n 100 andere lopers gingen
ze van start.
Het plusminus 8300 meter lange parkoers 
vas door de regenval van de laatste tijd 
■.Tij zwaar te noemen.
Winnaar werd de bekende loper Steef Kijne 
van Metro in 28.17+ minuten.
Wies Scheepers behaalde een goede 17e 
plaats met zijn tijd van 30.4-7 minuten. 
Piet Stam eindigde op de 48e plaats, 
zijn tijd was 34- minuten en 57 sekonden.



PAPENDAL 
27 oktober

Deze zondag trok een groep 
snelwandelaars naar Arnhem om deel 
te nemen aan de twee uur durende 
snelwandelwed strijd.
Onze secretaris Gerrit de Jong was 
daar natuurlijk ook aanwezig.
Onder gure weersomstandigheden 
gingen zeven wandelaars van start„ 
Deze wedstrijd was speciaal voor 
Tjabel Ras Georganiseerd, om hem 
een kans te geven het Nederlands 
rekord te verbeteren.
Hij nam dan ook gelijk de koppositie 
en al snel konden de andere 
wandelaars hem niet meer bijbenen. 
Halverwege de tijd zag her er naar 
uit dat Tjabel het rekord 
ruimschoots zou verbeteren, maar 
door het slechte weer kwam hij uit 
op 23.596.56 km.
Een verbetering van het Nederlands 
rekord met zeven meter.
Tweede werd Dirk Maasen v.d. Brink 
met 22o 94-5.4-9 Ion»
Gerrit de Jong eindigde op de zesde 
plaats met 20. 429.17 km.
Dit is een verbetering van het 
club- en Goudse rekord met 700 meter. 
Een uitstekende prestatie en gezien 
de weersomstandigheden moet Gerrit 
het komende jaar nog tot betere 
prestaties in staat worden geacht.
De 27-jarige Noord-Hollander Jan 
de Jonge ging na twee uur 
snelwandelen door naar de dertig km, 
om te proberen het Nederlands rekord 
te verbeteren.
Hij finishte in 2.42.05 uur, wat 
niet snel genoeg was.
UTRECHT
3 november

Zondagochtend om 11 uur ging Ad 
Verhoeff met nog een 90 lopers van 
start voor de 4x15 km. estafette.
Deze door Hellas georganiseerde

wedstrijd heeft ook enkele 
buitenlandse ploegen en een damesploeg 
aangetrokken.
Het parkoers liep door een bosrijk 
gebied in oostelijke richting tot aan 
de rand van Zeist, waar het keerpunt 
was.
Op de baan te Maarschalkerweerd kon 
Piet Stam na 58.21 minuten het 
loopwerk van Ad overnemen.
Dit gebeurde in de zgn. wisselfuik, 
waar ook de tussentijden werden 
opgenomen.
Piet liep zijn 15 km. in zijn bekende 
stijl en kon na 63.11 minuten Gerrit de 
Jong van start laten gaan.
Hij wisselde na 62.55 minuten met de 
laatste loper Kees van der Heul.
Gerrit was niet tevreden met zijn 
prestatie.
Alle hoop was dus gevestigd op Kees 
die de taak had om avantri hoger op de 
ranglijst te laten eindigen.
Kees liep uitstekend, hij passeerde 
op weg naar de finish ongeveer 20 lopers, 
waarna voor hem een tijd van 49.15 
minuten werd afgedrukt.
Onze voorzitter Cees v.d. Dool heeft 
zich in het zweet gefietst om Kees 
bij te kunnen houden.
De totaaltijd van de avantriploeg kwam 
op 3 uur 53 minuten en 43 seconden, 
waarmee de 45e plaats werd bezet.
De sterkste estafetteploeg kwam uit 
het Zeeuwse Hulst, gevolgd door de 
ploeg van Metro (Rotterdam).
Volgend jaar zal avantri proberen 
al zijn lopers te mobiliseren om aan 
deze unieke wedstrijd deel te nemen.

ROTTERDAM 
9 november
Piet Stam, Ad Verhoeff en op het laatste 
nippertje Wies Scheepers hebben 
deelgenomen aan de vierde 
Ahoy-Zuiderparklo op.
Deze door AVR georganiseerde wedstrijd, 
plusminus 8 km. lang, werd gelopen 
over gladde paden in het Zuiderpark 
en langs het sportpaleis Ahoy.



In het sterk bezette veld 
eindigde Wies Söheeepr.s sis 34e 
in 27«25 minuten»
Ad Verhoeff kwam als 47e binnen in 
28 c 26"minuten.
Piet Stam was goed voor de 63e 
plaats in 29. 53 minuten»
Henk Tiebosch van Metro eindigde 
overtuigend op de eerste plaats 
met zijn tijd van 23o 50 minuten.
Op de tweede en derde plaats 
eindigde Johan Kijne en Dirk de 
Bruin.
Doordat enkele jongens hun wedstrijd- 
licentie niet bij zich hadden, 
konden ze bijna niet deelnemen.
Dus, atleten en atletes vergeet 
niet je wedstrijdlicentie mee te 
nemeno
ALPHEN A/D. RIJN 
9 november
Ongeveer 250 pupillen waren deze 
zaterdag. naar Alphen gekomen om 
aan de.indoor-driekamp deel te 
nemen.
Dit was een geweldig sukses, wat de 
door acht man bezette sekretarie 
handen vol werk heeft bezorgd.
Onze jeugtrainer Hans Sterrenburg 
ras met negen van zijrn pupillen 
aanwezig.
De jongens hebben drie nummers 
afgewerkt nl» 35 meter sprint,
600 meter hardlopen en balworpen, 
of kogelstoten met de 2-g- kg. kogel. 
Hieronder volgen de geleverde 
prestaties, met het _ 
en de in hun groep behaalde 
plaats oftewel klassering.
B-pupillen 35i m„ 600 m. bal. plo
Bennie Buys 6.6 2.4-0.5 27 6e
Jaap Buys 6»7 a'.o 52.4- 23 12e
Jan v. Steyn 6.5 2.39.9 22 9e
A-pupillen
M, Posthuma 6»0 2o 2èC1 j «■ 4-2 21e
Dik den Boer 6,2 2. 32.0 4.73 39e
R» v. lépenb,s6.3 2.4-0*0 6.09 33e
M. Lont 6.5 2 . ij.6 O 4- 5.90 55e
C0 Lont 606 2.4-8.2 .4.92 6le
0, Steyn 6 c5 2.37.9 5.81 38e
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TAXI BESTELLEN HAAK BELLEN

ROUW- EN A 9  Q
TROUWRIJDEN ^  
ZIEKENVERVOER

halvemaan 10 
schoonhoven

voor

moderne verlichting, meubelen, 
kunstnijverheid
o.a.: Dijkstra, Pastoe, Hagoort, b r i n k m a n  
Gelderland, Ploegstoffen en tapijt

interieurvormgeving
l _ lopikerstraat 16 /  schoonhoven

i haven 4 / schoonhoven

Het gehele jaar d o o r de  nieuwste ko llekfies

LUXE LEDERWAREN
U weet het toch t

Altijd iets aparts en ...........voordeliger!
O ok w oensdagm iddag geopend

W. J. SEYNDER 
SCHOONHOVEN

Haven 42 - Telefoon 2486

TILBURG 
1 december
Honderden atleten en atletes waren 
deze zondag naar Tilburg getrokken»
De atletiekvereniging Attilla 
organiseerde de l6e internationale 
warandaloop.
De organisatoren hadden een tien km» 
lang parkoers door de bossen 
uitgezet.
De avantriaan Kees van der Heul 
ging met een groep van zo?n 175 
axxe oen van start»
Dit leverde veel gedrang op in de 
eerste ronden, wat Kees aan de lijve 
heeft ondervonden.
Hij kreeg onder meer een spikespunt 
tegen zijn enkel.
Kees slaagde erin,om op de 22e plaats 
te eindigen.
Omdat alleen van de eerste 5 lopers 
de tijd is opgenomen, kunnen we geen 
tijd noemen.
Maar het zegt genoeg, dat hij de 
bekende lopers Johan en Steef Kijne en 
Henk Tiebosch, allen van Metro, achter 
zich heeft gelaten.

1

Dames- en 
Herenkapsalon

dabe
Albert Plesmanstraat 
Telefoon 2894



ZAALTRAINING
Het aantal atleten tijdens do zaal- 
training is nog steeds te laag*
Het.bestuur en de trainer zouden 
dat gaarne anders zien.
Bij het begin van een nieuw jaar zijn 
we geneigd om goede voornemens te 
makeno
Voeg dan daarbij do zaaltraining. 
GROOT NIEUWS
We hebben vernomen dat onze 
hoofdredakteur Henk Schep weer 
traint.
Hij maakt elke dag trouw zijn rondje,, 
Wat is het geval, hij heeft een 
hond aange s cl aft.

met
adidas artikelen 
van sloof 
somt u tot 
oetere prestaties
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W A M

MODESCHOENEN

Haven 80 Tel. 01823-2385

VOOR AL UW
FEESTELIJKE
DRANKEN

U BENT 
VAN HARTE 

WELKOM 
IN ONZE 

RUIM 
GESORTEERDE 

SLIJTERIJ 
ook gekoelde 

dranken

delek SCHOONHUVfcN 
TEL. 01823-2357 
LEKDIJK 1
hoek havenstraatsewal

VOOR ALLE 
ZUIVELPRODUCTEN

VAN DEUR TOT DEUR

NICO TERLOUW
BENELUXLAAN 60, TELEFOON 2321

E
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j u l i - a u g u s j

tiiS 'S e p te m
p e r - o k t o b e liïiffuemberj
LLâmoerj

zaterdag 28 december 
suikercross 
tienen (belgie)
reussel 
sylvesterloop 
donderdag 26 december
zaterdag 28 december 
enschede
ind o orwed s trijd en

zondag 29 december
nijmegen
woezilc cross
zondag 29 december 
vlissingen
15 km, prestatieloop
zondag 29 december
heythuysen
cross
zaterdag 28 december 
utrecht
halve marathon



zaterdag 28 december 
valkenswaard 
prestatieloop
woensdag 25 december
me chelen
cross
zaterdag 28 december 
rotterdam
trimloop »
zondag 5 januari 
ogmond aan - zee 
strandloopkampioenschap
zaterdaj 11 januari 
utrecht
indo orwed strijden
zaterdag 25 januari 
arbhem
indoor toernooi.

$  t e k la m  eb m ê  
d e n  h a ït ö q
LE VE R T  AL UW DRUKWERK 

SPECIALITEIT 

FAMILIE DRUKWERK EN 

HANDELSDRUKWERK

schoonhoven
van leeuwenhoekstraat 14

lel. 01823-3794

iT ö tn n v n n t
l i c lu c b c v r
LEKDIJK 2— 8
TELEFOON
01823-2377-2723

MAZDA
DE EXCLUSIEVE

AUTO voor een groot publiek 

Dealer voor Schoonhoven en Omstreken

AUTOBEDRIJF
J. de Kluiver ai ° ^



o f # VAN DER HEIDENES 
MODESTOFFEN
DAM 6

TELEFOON 01823-3721

VAN DER HEIDEN’S 
DAMESMODE
KOESTRAAT 103 
TELEFOON 01823-3356

Voor al uw tapijten en gordijnen en vitrages 
zijn wij het juiste adres
Altijd  met hoge kortingen aan de rol

|  G ra tis  v a k k u n d ig  gelegd
in voorraad

Onder elk wollen tapijt, gratis ondertapijt en 
tapijtlatten
Op alle meubelen 10% korting 
Op alle artikelen 5 jaar slijtgarantie

i t l  1
Lopikerstraat 18 - Schoonhoven 
Tel. 01823-3783, privé 03475-1284

LEO SMIT
VERKOOP en 
REPARATIE van

*  Radio ★ T.V .
*  A fspeel

apparatuur
*  Elektrische 

huishoudelijke 
apparaten

Edisonstraat 11 

Telefoon 01823 - 3227

TIMMER EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. LOEF

UW BEDRIJF VOOR

NIEUWBOUW, VERBOUW EN REPARATIE 
LEVERING VAN HOUT EN PLAATMATERIALEN

Koestraat 46-48 
Schoonhoven 

Telefoon 01823-2698

1 JANUARI - 00.30 UUR 
GROOT NIEUWJAARSWENSFEEST 
IN DE KANTINE OP DE STORMBAAN

Alle leden, vrienden en kennissen 
worden uitgenodigd om na middernacht 
naar de kantine te komen om Iedereen 
een gelukkig nieuwjaar toe te wensen 
en de geboorte van het jaar 1975 
te vieren.
Onze snelwandelaar Gerrit de Jong zal 
achter de tapkast plaats nemen om een 
ieder van zijn natje en droogje te 
voorzien.
Discodool zal voor de nodige dansmuziek 
zorgen on de feestcommissie staat borg 
voor een sfeervolle entourage, 
ü heeft het begrepen, iedereen wordt 
verwacht.
Zegt het voort, zegt het voort.
Tot nieuwjaarsochtend!i2111X1!
Voor de wedstrijdleden is er in januari 
een dans- en spelavond in de kantine op 
de stormbaan, gezamenlijk met tafel
tennisvereniging Smash.
De juiste datum wordt alsnog.op de 
trainingsavond -bekend gemaakt.
Wij gaan met de' trimgroepen kegelen in 
de Engel op 20 i anuari a.s.
Een plezierige onderbreking die jaarlijks 
bij zeer velen In de smaak valt.
U wordt met echtgenoot(e) of verloofde 
om half acht ’s avonds verwacht.
Om de kosten voor de vereniging te drukken 
wordt u ƒ 1,50. .per persoon deelname
kosten gevraagd.
Onthoudt u de datum?
20 j anuari óm half acht!!!!!!!!!!!!!

ADVERTENTIE
Leuke grammofoonplaatjes gevraagd voor 
de 9 nieuwe aanwinst5 In de kantine op 
de stormbaan.



VOOR ONDER DE KERSTBOOM

Henk zït voor het: eerst'bij een 
olympische dag in het stadion»
De marathonpoort werd opengegooid 
en enkele minuten later verscheen 
een kleine gestalte die met een 
enorme snelheid de laatste ronde liep, 
door de finish ging, en vervolgens 
overmoedig nog over zes horden 
sprong»
Als een man vlogen de bezoekers 
overeind, en juichten de kleine 
atleet mitbundig toe.
Behalve Henk. Die bleef zitten. 
Verbaasd keek de man naast hem, 
hem een ogenblik aan, en zei toen; 
Meneer, wat bent u voor een man?
Die kerel, die 42 kilometer en 190 
meter gelopen heeft, springt daar 
nog over zes horden!
Kunst, met zosn aanloop, zei Henk»
Diezelfde Henk stond voor de kassa 
van de bioscoop, en vroeg de juf;
Geeft u mij een loge.....
De juf gaf hem een kaartje, maar 
twee minuten later was hij weer terug; 
Geeft u me nog een loge.
Opnieuw gaf de juf hem de gevraagde 
plaats, maar opnieuw was hij een 
minuut later terug:
Geef mij nog een loge.......
Geïrireerd keek de juf hem aan ;
Waarom neemt u geen drie loge’s 
tegelijk meneer?
Woedend keek Henk terug;
Omdat ik er maar een nodig heb, maar 
die zak van pn portier verscheurt 
de hele tijd mijn kaartje, als ik 
naar binnen wil!
Zo dronken dat ze niet meer op hun 
' benen konden staan,' kwamen ze gearmd 
de bar binnen. Toen ze elkaar los 
lieten, viel er een op de grond, 
en bleef liggen.. De ene bestelde een 
wisky en do ander een cognac. De 
barman zei; En die meneer op de vloer? 
Die mag niet drinken,
Dat is onze chauffeur. !!!!!!!?

VOOR NIEUWBOUW
• ONDERHOUD 

VERBOUW

aannemer 
metselaarsbedriif 

dlettink
buys ballotsingel 40 - schoonhoven - tel. 2501

FIETSEN

uw voordeligst* vervoer 
uw gezondste recreatie

graag willen wij u adviseren over de fiets voor 
u uit onze uitgebreide sortering

batavus - gazelle -  pewgeot - sparta

A.LOOREN DE JONG
5 TflDHU.5 5 T RTppV07 81|3 ■2' 3, SCHOONHOVEN

Rikkoert
BOEKHANDEL LEESBIBLIOTHEEK

VOOR AL UW b o e k e n
t i j d s c h r i f t e n

OOK
h o u t e n
s p e e l g o e d

Lopikerstraat 45 e n
Schoonhoven PLASTIC

Telefoon 01813 ■ 2773 b o u w m o d e l l e n

VOOR UW KOMPLETE WONINGINRICHTING

meer dan 1000 m2 
meubelen 
voorhaven 9

woningstoffen
haven 9

telefoon 2516 
schoonhoven
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SCHOONHOVEN 

HAVEN 23 *•£/[,
TELEFOON 2262

Levis
jeans

, 4\
O

lopikerstraat
schoonhoven

f j , fl A
t l ] 1 1 1  c a f e t a r i a - r e s t a u r a n t

specialiteit

huzaren, en zalmsalades

in alle prijzen

ook thuis bezorgd

haven 14 /  schoonhoven /  telefoon 2618

jan
van
eek

posters-platen-radio’s

Haven 12 
S choonhoven  
te le fo o n  01823-3602 rt

/•
Jeugd en pupillen 
18.00-19»00 uur
Wëdstrydatleten 
19*00-21„00 uur
Wegtraining
iedere maandagavond om 19.00 uur 
TRIMMERS
Groep 1 dames
woensdag 19.00-20.00 uur
Groep 2 dames
woensdag 20»00-21.00 uur
Groep 3 heren
woensdag 21«00-22.30 uur
Groep U dames
donderdag 19.00-20,00 uur
Groep 5 heren
donderdag 20.00-21.00 uur
Iedereen
zaterdags om 08.00 uur 
Komt allen op tijd!



PARIJS 1924
44 landen, 3078 sportlieden, 18 

sporten en 126 wedstrijden.
Wat voor ideeën kunnen mensen 

hebben. De organisatoren van de Olym
pische Spelen 1924 in Parijs ontwikkel
den voor hun Olympiade een heel nieu
we formule voor hun uitnodiging. Men 

wilde Duitsland zodanig uitnodigen, dat 
die uitnodiging afgewezen zou worden.

Op dit voorstel, dat de Fransen niet 
als intolerant wilden doen voorkomen, 
wilden de Duitsers evenwel niet ingaan. 
Zo werden die spelen dan ook zonder 
hen gehouden.

Olympiade 1924 het jaar waarin Le- 
nin stierf en George Gershwin zijn Rap
sodie in Blue componeerde, werd een 
sportieve, aantrekkelijke Olympiade, die 
bij de toeschouwers sterke nationale ge

voelens deed oproepen.
Henri de Montherlant's bijvoorbeeld 

uiterst scherpe kritiek op de misstanden 
in deze spelen en keerde zich vooral te 
gen de zin, dat de sport de vrede en de 
onderlinge verstandhouding dient.

De dichter schreef dat ,,Op het mo
ment van het nemen van een beslissing" 
een aantal scheidsrechters ,.een boze 
gelaatsuitdrukking" hadden De officials 
van verschillende landen zouden ,,er 
slechts op uit zijn elkandei op leugens” 
te betrappen. Hij voegde daaraan toe: 
..Bij de jury bestond onrechtvaardigheid, 
bij het publiek agressiviteit. Sport werkt 
in alle realiteit nationalisme in de hand.”

Maar tussen alle goed en kwaad was 

er een Olympisch winnaar, die het sport 
epoche haalde. Het was de wonderPaar- 

lijke Finse loper'Paavo Nurmi, die zijn 
wedstrijden met de stopwatch in de 
hand liep. Niet om te zien hoe laat het 
was. maar om records te vestigen in 
overeenstemming met de geprogra- 
meerde tussentijden De statistiek zegt

over de onbegrijpelijke prestaties van 
deze man:

10 juli: Olympisch kampioen op de 
1500 meter in 3 53,6.

Een klein kwartier later Olympisch kam
pioen op de 5000 meter in 14.31.2. Bei

de tijden nieuwe Olympische records.
12 juli: Olympisch kampioen op 

10.650 meter cross country.

13 juli: eerste op de 3000 meter esta

fette en Olympisch kampioen in het pun
ten klassement



TRIM-VMAMTE

De volgende data’s Is er geen trimmen 
in de zaalJ woensdag 25 december 

donderdag 26 december 
woensdag 1 januari 
donderdag 2 januari 

Tot ziens op 8 on 9 januari,
SPELAVOND

Evenals de vorige jaren zal er ook nu in 
januari een spelavond georganiseerd 
worden» De datum waarop dit gehouden 
wordt staat nog niet vast, maar dit 
hoort u wel van de trainersAndrê Arends 
en Ad Verhoeff» Waarschijnlijk zal er dit 
jaar mot groepen gewerkt worden van 
pliru 5 mensen. Per groep is er dan een 
prijs te verdienen» Als iemand een idee 
heeft voor deze avond dan kan hij of zij 
dit doorgeven aan de trimleiders»
Naast enkele bekende spelletjes zal er 
zoveel mogelijk gewerkt worden met 
nieuwe idee'n.

Ad Verhoeff

Fa. Deerenberg
gediplomeerd
opticiën,
oogmeetkundige

haven 38 - 40 
telefoon 2412

DE OPTICIËN VOOR UW BRIL

HET JUISTE ADRES 
VOOR AL UW 

ROOKARTIKELEN 
IS

LOPIKERSTRAAT 3 
SCHOONHOVEN
TELEFOON 2506 SIGARENMAGAZIJN

CUBA

voor

naar de vanouds 
bekende 
lederwarenzaak 
van schoonhovenhbrands lopikerstraat 36 

telefoon 2428 
schoonhoven

KLEDING VOOR 
JONGENS EN MEISJES 
VAN 2 TOT 12 JAAR

haven 59 - schoonhoven - telefoon 2062



}ietóen 

ió geen 

atletiek 

\ietóen 

ió wel 
trimmen

Fa. v. d. Wijngaard
BROMFIETSEN 
RIJWIELEN KOESTRAAT 95 - 99 

TELEFOON 2930

DAF

CATSBURG 
SCHOONHOVEN

Bergambachtersfraat 5 

Telefoon 01823-3367

NEDERLANDSE BESTEN! IJST 1974
De bestenlijst? samengesteld door dhr,
J, Koumans met medewerking van G. 
Knoppert en J. Tingen, is weer uit»
Het is'elke keer weer een grote 
prestatie óm alle gegevens tot een 
beknopt overzicht te verwerken»
Onze belangstelling ging natuurlijk naar 
de avantrianen die op de lijst vermeld 
staan,
De eerste avantriaan die we op de lange 
lijst tegenkomen is Gert Stigter, die bij 
het nummer polsstokhoogspringen een 
24e plaats inneemt met 3,10 meter.
Bij het nummer dia;-..uwerpen staat Gert 
op de 41e plaats met 32,70 meter,
Gert stond niet genoteerd bij het speer
werpen., waar hij met zijn, in Utrecht 
geworpen 44«82 meter op de 40e plaats 
had moeten staan* -
Bij de heren komen we gelijk Frans van der 
Ham tegen die alsvolgt staat genoteerd; 
Tienkamp 71,52 pt„ 2e plaats
Polsstokhoog 4o40 n, 5e plaats
400 meter 49,7' sec, lóe plaats 
Discuswerpen 42.06 m. 21e plaats
Verspringen 6,78 m» 28e plaats
kogelstoten 13,35 m» 28e plaats
200 meter 22,7 sec, 35e plaats
110' m, horden 15,9 sec, 36e plaats
100 meter 11,1 secs 49e plaats 
Een hele lijst die verder voor zich zelf 
spreekt.
Voor de duidelijkheid moet wel gezegd 
worden dat alle prestaties in de 
bestenlijst in volgorde naar prestatie en 
de datum dat deze geleverd is, staan 
vermeld.
Onze hardloper Kees v,d. Heul heeft ook 
niet stilgezeten.
Kees staat als 4e genoteerd op de 1500 
meter met zijn tijd van 3,44*9 minuten 
en staat op de 25e plaats op de 800 
meter in 1 „54»8 minuten.
Door voor mij, onbekende oorzaak staat 
Kees niet genoteerd bij de 1000 en 
3000 meter,
De 1000 meter liep hij in Brussel in 
2,25,2 minuten, wat een derde plaats 
op delijst zou betekenen,



De 3000 meter heeft Kees ook in 
Brussel gelopen en wel in 8,22.8 
goed voor een 11e plaats op de 
ranglijst»
Bij de 20 km» Snelwandelen zien we 
Gerrit de Jong op de 13e plaats 
staan met 1,54*06.0,
Op de lange lijst van discuswerpen 
komen we ook nog onze- crack Henk de - 
Leeuw den Bouter tegen»
Met een afstand van 37.00 meter 
was hij goed voor do 80e plaats.
Profi c i a t J l 111JJ
Avantri ontbreekt ook niet bij de 
estafetteploegen.
De herenploeg op de 4x100 meter 
staan op de 58e plaats met hun tijd 
van 45.6 sec.
De 4x800 meter herenploeg neemt een 
14e plaats in met 8.35.4 minuten.
We hebben ook een kijkje genomen bij 
de jaarprestaties die op de stormbaan 
zijm geleverd.
Daar zien we dat 4 jongens en 2 
senioren hun beste discusworp 
vanuit de discusring op de stormbaan 
hebben geleverd»
Ook hebben 3 senioren hier hun beste 
100 meter gelopen»
Maar liefst 8 senioren en 2 junioren 
hebben hun beste tienkamp in 
Schoonhoven gedraaid.
Al deze feiten kunnen we als 
een kompliment beschouwen voor de 
mensen die aan de baan gewerkt 
hebben, do mensen die de vele 
wedstrijden hebben georganiseerd, 
gejureerd en gezellig hebben 
gemaakt.

de mode van 'morgen'
vindt u vandaag'al bij

van niekerk herenmode

ZOALS SHIRTS 
DASSEN 
PANTALONS 
ANKLETS 
ENZ.

m
van niekerk herenmode

voor de man diegezieiixml worden 

lopikerstraat 19 - xhoonhauen - tel. 01823-3064

ASSURANTIËN
HYPOTHEKEN
FINANCSERINGEN
TAXATIES
A D V IE Z E N

DOELENPLEIN 11 
SCHOONHOVEN 
TELEFOON 01823-3466



AARDAPPELEN - GROENTEN 
FRUIT
DELICATESSEN EN WIJNEN

J. den Braber
Lopikerstraat 28 
Schoonhoven 
Telefoon 26 80

d ic k h o f f
foto  

cine
Lopikerstraat 57 
Tel. 01823-2992

VOOR AL UW
RADIO- EN TELEV ISIE
APPARATUUR

v e r h o e f kerkstraat 11 
schoonhoven 
tel. 3369

restaurant
de stadsherberg

bruiloften
diners

recepties
koffietafels

feestavonden

opweg 2 
schoonhoven 
tel. 2330

BETALING- VAN CONTRIBUTIE
Zoals u weet wordt de contributie eens 
per twee maanden thuis bij u opgehaald„ 
Voor de meeste onder ons geeft dat 
geen problemen.
Maar er zijn mensen die, omdat ze 
weinig thuis zyn of omdat ze het 
gewoon makkelijker vinden, graag per 
giro willen betalen»
Voor deze mensen volgt hieronder het 
gironummer van de nutsspaarbank;
GIRONUMMER 5498 
NUTSSPAARBANK SCHOONHOVEN 
T.N.V. AVANTRI 
NUMMER 81690324
_:J.s u hiervan gebruik maakt dan moet 
dit eerst aan de bode, die bij u aan 
de deur komt, worden doorgegeven»
En natuurlijk moet u er aan denken 
dat u het iedere maand op tijd 
betaald, maar dat spreekt vanzelf».* «<■»

Ze zaten tegenover elkaar in lijn 2, 
allebei met het bekende knopje in hun 
oor, en het snoertje naar de borstzak,, 
Hoeveel heb jij betaald voor dat apparaat? 
Honderdze%rentig gulden»»*„En jij?
Een daalder S
Stomverbaasds Hoe kan dat?
Dsr zit niks aan»»»»
Als de mensen dat knopje zien, 
schreeuwen ze toch zeker al hard 
genoog?
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DONATEURS

Het aantal donateurs in onze 
vereniging stijgt aardig.
Op dit moment zijn er zo’n stuk of 
dertig genoteerd.
Misschien weet u nog wel iemand 
die donateur wil worden»
Het donateurschap kost minimaal 
ƒ  10s- per jaar.
Dit luttele bedrag.moet dan wel 
gelijk ontvangen worden door de 
aanbrenger5 die dit dan weer aan 
de penningmeester afgeeft.
Ook de donateurs ontvangen ons 
clubblad.
VERHUIZEN
Als u gaat verhuizen hebben wij 
graag een berichtje daarvan, dit 
in verband met de bezorging van 
ons clubblad.
De penningmeester vindt het ook 
leuker.

^modecentrum
op de 2e etage vindt u onze

FM SHOP

met o.a.

spijkerbroeken 

korduroybroeken

diverse andere je S P lS

H  moderne terlenka 

en tweed

ka ft

pantalons

jV / kostuums
en een enorm uitgebreide

kollektie getailleerde 

overhemden 
en shirts

om te onthouden

FM SHOP

FAVETEX 
MODECENTRUM
koestraat 121a

schoonhoven
tel. 0 1 8 2 3 -2 5 0 4

* *  «»



SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

lopikerstraat 29 telefoon 3724

de
nutsspaarbank 

voor al utc 

geldzaken

kruispoortstraat 2 - 4 
schoonhoven 
telefoon 01823-2546

AUTOBEDRIJF
ERKENDE RIJSCHOOL (VAMOR) 
VERKOOP EN INRUIL 
DATSUN-DEALER

G R O E N E V E L D

vlees staalt spieren!

SLAGER 
WOONING

KOESTRAAT 75 - SCHOONHOVEN - TEL 2672

voorzitters
Z, van den Dool
_J.br echt Beylinggracht 44
Schoonhoven
telefoon 2566
secretariss
1-. de Jong
3t<> Eloystraat 78
Schoonhoven
telefoon 010-137115
penningmeester;
'•'o Rond

A, Schreuderstraat 21 
Schoonhoven 
lalefoon 2196

Wesdorp 
Wal 2
Schoonhoven 
telefoon 010- 144422
F. Stam
ualvani straat 64.
Schoonhoxren
H» Sterrenburg
Mam van Vianenstraat 55c
Schoonhoven
Mevrouw T» Sluis
Reinier de graaffstraat 11
Schoonhoven
H. Schep
Regiment van Heutszstraat 4 
Schoonhoven
riet bovenstaande bestuur van avantri 
gaarne bereid uw wensen en suggestie 
betreffende onze vereniging in 
ontvangst te nemen.



OUD PAPIER

Er zijn tegenwoordig vele instanties 
en verenigingen die oud papier 
verzamelen»
Ook wij doen hier aan mee, en 
de niet geringe opbrengst besteden 
wij voor de aankoop van materialen»
Die materialen zijn hard nodig voor 
onze sportbeoefening en kosten 
enorm veel geld.
Bsxr. een goede speer kost al gauw 
enkele honderden guldens, om maar 
niet te spreken van een glasfiber- 
polsstok.
En wat dacht u van de rubber 
oefenkogels?
Op de begroting van onze vereniging 
stond dan ook niet de post 
materiaal»
Doodgewoon om dat we daar geen pingels 
voor hadden.
Vandaar dat enkele bestuursleden 
zich met bijna bovennatuurlijke 
inspanning, zich inzetten met het 
gesjouw van oud papier.
De vraag van het bestuur is dan ook, 
wie wil er helpen met het ophalen?
En nog belangrijker is, wie heeft er 
nog oud papier voor ons?
Geef even een seintje wat dat betreft 
dan wordt het oude papier bij u wegge
haald o
ATLETIEKWERELD
Er bestaat nog een mogelijkheid om 
buiten uw eigen avantri magazine 
nieuws over atletiek te verkrijgen 0 
Het blad waarop u zich dan moet 
abonneren heet Atletiekwereld»
Het verschijnt twee maal per maand. 
Mocht u intresse hebben in dit 
fraaie tijdschrift, dan kunt u bij 
Gerrit de Jong de gewenste Informatie 
verkrijgen»
Zijn adres is2 
St. Eioystraat 78 
Schoonhoven»

BEL 01823-2231 
HEYNEMAN’S 
TAXIBEDRIJF
OUDE HAVEN 1 —  SCHOONHOVEN

LICHTE EN ZWARTE BRUIDSWAGENS 
MET VOLGWAGENS 
ALLEN MERCEDES 

UW BRUIDSSTOET MOET 'AF' ZIJN 

OOK VOOR ZIEKENVERVOER

deze advertentie ziet
ffN U HEEFT MOEITE 
DeZE TE K S T  TE L E Z E N .. . . ,  
DAN 14 HET TOCH TU D  
OAT UW  OOEN EEN 
GOEDÊ-HOCP K R IJ 6 B N .

LAAT ONS U A D V IS E R E N  
S U  OE A A N & C H F IF  VAN

DE J U IS T E  BRIL...

HOON
Haven 75 
Schoonhoven 
Telef. 01823-2328

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

V8 .¥Vhhs



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:

Voor uw geneesmiddelen, ook reformartikelen 
cosmetica, elastieke kousen, kniekappen en 
enkelstukken (ook opmeten), smeersels en zalven 
naar het vertrouwde adres:

D R O G I S T E R I J  
E L S E N A A R

gedipi. drogist, parfumeuze, 
bandagiste en haarspecialiste 
Haven 33, Schoonhoven, tei. 2405

VOOR HEEL 
UW  HUIS NAAR

/hberkels tapijtenhuis

SCHOONHOVEN
Haven 50 - Telefoon 01823-3901

m

VA A Minmmiw&m.
loodgieters 

WAL38 installateurs
SCHOONHOVEN 

TELEFOON 01823-2491

PAAVO ÏÏURMI
Mythe en legende zijn nauw verweven om 
Paavo Nurmi, die in de twintiger jaren 
meer dan.twee dozijn wereldrekords op 
zijn naam schreef en tussen 1921 en 
1931 zeven gouden ën drie zilveren 
medailles veroverde.. Een atleet, 
waarvoor men opveEschillende plaatsen 
in de wereld standbeelden heeft 
opgericht, maar die nooit een mensen
vriend is geweest. Een atleet die in 
zijn aktieve jaren als een godheid is 
bejubeld, die over alle afstanden 
tussen 1500 meter en 20,000 meter de 
wereldrekords in zijn bezit had, een 
voorbeeld was voor de sportjeugd en 
een begrip ten aanzien van het menselijk 
uithoudingsvermogen. Op 19 juni 1924- 
liep hij binnen twee uur twee wereld
rekords.0 over 1500 meter in 3.52.6 
en over 5000 meter in 14-.28.6.
Vier weken later herhaalde hij deze 
prestatie tijdens de olympische spelen 
in Parijs. Twee gouden medailles, twee 
olympische rekords over 1500 meter in 
3.53.6 en de 5000 meter in 14-.31.2, 
waarbij hij het tempo aan' de spits 
zorgvuldig met zijn stopwatch controleerde 
Nog eens twee gouden medailles voegde 
hij hier aan toe in de 3000 meter 
teamwedstrijd en de 10.000 meter veldloop, 
welke als de ’hitteslacht van Golombes’ 
de geschiedenis inging» Tweederde van 
het deelnemersveld zakte in elkaar en 
degenen die aankwamen waren zwaar



getekend. Alleen Nurmi was fris 
en onbewogen» In 1925, enige 
maanden na zijn suksessen in Parijs, 
startte Nurmi in Amerika» ïn 55 
wedstrijden brak hij vele rekords 
en trad onbedreigd als grote 
winnaar te voorschijn,, waarbij hij 
als lopende ambassadeur voor 
Finland miljoenen dollars krediet 
bijeengaarde, want Paavo was een 
Fin en de Amerikanen wilden geen 
woord kwaad horen van een land 
dat zulke atleten voortbracht»
Die 55 wedstrijden die hij in 95 
dagen liep* staan thans nog als een 
monument van menselijk kunnen en 
zullen nimmer meer worden over
troffen, Vlak voor de olympische 
spelen van 1932 werd de 35™jarige 
Fin de dupe van de amateur- 
reglementen,, aangezien hij 4-00 
dollar zou hebben aangenomen 
tijdens een start in Koningsbergen. 
Hij werd tot prof verklaard, trok 
zich terug uit de wedstrijdsport, 
kwam nog eenmaal in do schijn
werpers toen hij tijdens de spelen 
van 1952 in Helsinki de fakkel 
binnendroeg, maar hij bleef de 
mensenschuwe man die na een zege 
of een nederlaag zonder groet in 
de catacomben verdween,, Hoe 
vereenzaamd hij was, bleek ook uit 
zijn huwelijk met Sylvi Laakonen, 
dat een jaar na de geboorte van 
een zoon strandde. Nurmi was diep 
teleurgesteld, omdat zijn zoon 
Matti naar zijn mening nooit een 
groot atleet zou worden en wendde 
zich af van zijn kind. Het is de 
grote schaduw die eigenlijk ligt 
over de eminente carrière van een 
wonderatleet.

HE! BESTUUR

REDAKI1E 

m iST IEDEHEE»

SFEERVOLLE ICEHSTD1G.1I 

Ef BEK II ALLE OPZICHTE» 

Effl VOORSPOEDIG

Sr i® maar wij remefflen toebfem* 
stóejaarsnaefei een klein. fes 
te vieren in de kantine op de
Natuurlijk is iedereen van harte 
welkom.
De feestelijkheden beginnen om 0.30 
Voor vereder informatie zie het 
stukje op pagina 11.

uur ö



DE JARIGEN IN DECEMBER 7 OLSSTOKHOOGSPRINGEN
3 Hetty v.d. Kleyn
4 H. Gennissen
11 I. Van Schalk 
18 Mevr. Daalderop
20 Ingrid kuylenburg
22 Dick den Boer
23 Mevr. de Jong
29 Mevr. Schilt
30 Mevr. v. Holten

DE JARIGEN IN JANUARI
1 Mevr. Sluis
2 Mevr. Schrover
3 Renê Scherrenberhg 
3 C. v.d. Horst
7 Arja van As
8 Wim Langeland 
8 Piet v.d. Dool
12 Mevr. G. v.d. Dool
14 Charles van Steyn
15 Johan Vonk
16 Hans Boon
18 J. L. v.d. Pauw
20 J. Vermaas
21 August Hoon
22 J. Vianen
24 R. Baan
'<?9 Malrry ?aay *"'
31 Mevr. R. Bassa

Al deze jarigen en ook 
de j arigen waarvan we 
de. datum.niet weten, en 
dus ook niet kunnen 
vermelden, wensen we 
een fijne dag "toe.

Heb polsstokhoogspringen is ongetwijfeld 
het spektakulerste atletiekonderdeel 
vat er te vinden is, en wolke.de laatste 
jarenoen aanzienlijke opmars heeft 
gekregen.
. iet alleen qua hoogte, maar ook in alle 
technische opzichten die zich momenteel 
bij het polsstokhoogspringen af spelen.
-2_s we de ontwikkeling van de polsstok 
:;lf nagaan, dan zien we dat slechts 15 
~aar geleden nog met een ijzeren stang 
verd gesprongen.
In de loop der tijd werd de stok steeds 
lager in gewicht,
Men ontwikkelde verder en kwam toen op 
:-en uitgebalanceerde dunwandige licht 
~stalen polsstok, waarmee toen wonderen 
werden verricht,
Tatdat een Afrikaan met een bamboestok 
ie sintelbaan op kwam en daarmee het 
bestaande wereldrekord liet sneuvelen.
Ze bamboestok was niet alleen licht,
~aar gaf bovendien de springers een 
geringe opwaartse stuwing, doordat de 
stok een kleine vering vertoonde.
Dit sloeg vele ingenieuze figuren aan 
het denken totdat- er, nu zo’n acht jaar 
geleden, een polsstok op de markt kwam 
iie geheel van kunststof was vervaardigd. 
Men bereidde deze kunststof door glas
vezels samen te persen met zinkchloride 
vat men later kortweg sfiberglas5 ging 
noemen.
leze zgn fiberglas polsstokken bleken 
in de praktijk een sukses te gaan worden. 
Na een specifieke en geduchte training 
werden atleten om het zo maar te noemen, 
ie lucht ingeschöten door deze in ont- 
vikkeling zijnde aktieve stok.
Men ging in .Amerika verder in op de 
ontwikkeling van het fiberglas, vooral op 
vateriologisch gebied.
Hieruit vloeide voort dat men er in 1962 
er-in slaagde om over de-5 meter grens te 
springen en in 1968 de 5.40 meter 
passeerde.
leze ontwikkeling ging langzaam voort en 
het huidige wereldrekord staat op naam 
van de Amerikaanse polsstokhoogspringer



Bob Seagren die men over de 5.63 zag 
schieten»
Vele mensen zijn er van overtuigd dat 
dit de absolute tophoogte met zo’n 
fiberglasstok moet zijn, te meer dit 
rekord reeds in Sao Paolo werd ge
sprongen»
Dit ontwikkelingsprocedê van het 
fiberglas lijkt dus ook al te gaan 
eindigen»
Thans, net zoals in 1960, is men weer 
bezig om wat nieuws uit te vinden op 
het gebied van het polsstokhoog
springen.
Zo heeft men in de V.S» een stok 
ontwikkeld waarmee men hoger dan 6 
meter kan springen.
Het nadeel van deze stok is, dat het 
altijd een verrassing bijlft welke 
richting de atleet heen gezwiept zal 
worden.
Dus dan maar liever nieti j  
Maar vele technici zullen zich onge
twijfeld blijven bezighouden met dit 
moeilijke technische aspekt,

Frans van der Ham

¥e hebben een prettige mededeling 
voor Frans,
Na een stukje in een krant over het 
probleem, dat de vereniging niet in 
staat was om een geschikte polsstok 
voor Frans aan te schaffen, heeft 
zich een sponsor gemeld om de polsstok 
te financieren.
Dit GEWELDIGE AANBOD is afkomstig 
van de FIRMA DRIJFHOUT in de Koestraat, 
De heer Smidt wordt voor deze geste 
hartelijk bedankt,
We hopen dat Frans Spoedig van de 
nieuwe polsstok gebruik ka.n maken.
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UITSLAG PUZZEL
Uadat we al eerder enkele puzzels en 
vraagstukken in avantri magazine 
:=dden afgedrukt, die overigens zonder 
inzender afliepen, hebben we het in 
het'novembernummer nog eens geprobeerd. 
Ir. wat nog nooit gebeurd is, gebeurde 
---<.«
Ir kwamen twee oplossingen in het bezit 
van de redaktie.
Natuurlijk hadden we er meerdere verwacht 
raar ja alle begin is moeilijk.

zijn dan ook van plan in het januari
nummer weer een puzzel to plaatsen, en 
verwachten dan meerdere inzendingen.
Nadat we hadden geloot kwam als 
-.Innaar uit do buss
I. van Holten.
Havenstraat
Schoonhoven.
Is boekenbon is onderweg!
De andere inzender was 2
I. Stigter 
Iarkenwoude.
Volgende keer misschien beter Honk!

voor een moderne
en betrouwbare huurauto

bel 2488 (01823)

n. a. den haak



LOOPT ü FIT

Ook u kunt meedoen aan 'loop u fit’. 
Jong en oud, meisje of jongen, 
dames en heren, atleten en trimmers. 
Iedereen kan hier aan meedoen, 
omdat er in een rustig tempo 
gelopen wordt.
Bovendien kunt u er tussendoor 
wandelen, omdat ieder zijn eigen 
tempo kan bepalen.
We hebben een vaste route, zodat 
zelfs, mocht u wat laat zijn 
bijvoorbeeld, u altijd wel kan 
aansluiten by een groep of groepje,
De route begint bij de stormbaan 
waar u zich kunt verkleden.
We lopen de singels geheel af. 
Richting opweg, spoorstraat naar 
de lekdijk.
Op de dylc linksaf, richting stad.
Via de voorhaven, veerstraat, 
veerpoort, iets voorbij de patatzaak 
do trap op richting wal.
Deze lopen we af tot de lopikerstraat 
dan rechtsaf, langs de gracht 
blijven lopen tot aan de stormbaan.
1 ronde is ongeveer 3 km.
Op het eerste gezicht lijkt het 
misschien wat veel, maar heus 
dat valt wel mee, vooral ook omdat 
u weet dat u altijd nog een stuk kunt 
wandelen.
Ieder loopt zodanig en net zo lang 
als hij of zij zelf wil.
Het is zelfs belangrijk dat u zo 
rustig mogelijk loopt, dan heeft de 
trainingsloop het gunstigste effect 
op uw hart en longen,
Hoe gek het ook klinkt, u bent na 
afloop volkomen ontspannen.
Iedereen kan hier mee meelopen, 
ook uw naaste familielid of buren.
Er is namelijk geen contributie 
aan verbonden, zodat ook niet-leden 
hier aan mee kunnen doen.

ADVERTENTIES

lezocht:
Stencilmachine 
inlichtingen bij de redaktie 
Regiment van Heutszstraat U

Aangeboden:
Avantri-kalenders
rog maar enige stuks
Inlichtingen bij s

Rond
:.A. Schreuderstraat
Rjnhandel Dool
ALbrecht Beylinggracht Lh

II LAATSTE KERSTBOMENMOP
Max en Sam, twee compagnons, hadden 
■\rschrikkelijke ruzie gehad.
Zindelijk zei San: ’Max, laten we nou maar 
ophouden met bonje maken, wc zijn toch 
compagnons, laten we het nou maar 
vergeten.
Som mee, we gaan een borrel drinkens 
Ir. het café nam Max zijn glas ops 
= 3am, ik wens jou alles wat je mij ook 
wenst’.
Sam gooide van woede haast zijn glaasje 

Begin je weer??’
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