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Ter inleiding
Het is alweer 25 jaar geleden, maar het 
lijkt alsof het gisteren was, dat 
Schoonhoven een echte atletiekvereniging 
kreeg.
Dit komt omdat avantri gedurende zijn 
bestaan duchtig aan de weg timmerde.
Er werden prestaties geleverd die zelfs 
landelijk een lichtje deden branden. 
Frans van der Ham en Cees van der Heul 
in de eerste plaats en nu Vincent Hoek, 
Brenda Sleeuwenhoek en de aanstormende 
jeugd.
Lia Ende, de zo tragisch omgekomen 
atlete, Edwin Veer, Dick Veer, Wim 
Langeland, Henk de Leeuw den Bouter, de 
kompetitieploeg, noem maar op.
Het is een indrukwekkende lijst.
Dan is er nog die eenzame snelwandelaar 
Gerrit de Jong.
Maar ook op organisatorisch gebied was 
avantri er.
Het tot stand komen van de stormbaan en 
de gebouwen, de oud papierakties, de

rommelmarkten trokken de nodige 
belangstelling en leverden kontanten op 
om te kunnen overleven.
Sportbeoefening, hoe eenvoudig ook, kost 
heel veel geld.
Kontributies zijn niet voldoende en veel 
hangt af van de zelfwerkzaamheid van de 
leden.
De letters tri in avantri duiden op de 
trimaktiviteiten en nemen bij avantri 
een belangrijke plaats in.
Tenslotte is er het jurykorps, die 
avantri ook op belangrijke wedstrijden 
vertegenwoordigde en het klubblad dat 
terecht avantri's trots is.
Van 'n kleine groep mensen tot 440 leden 
geeft aan dat er in 25 jaar veel is 
bereikt.
Dit boekje is slechts een kleine greep 
in het verleden, meer niet.
De samenstellers van dit boekje wensen u 
veel leesplezier.

Henk Schep
Gerrit de Jong
Jan van Os van den Abeelen
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SCHOONHOVENAREN DRAGEN 
ATLETIEK WARM HART TOE

Vereniging nu 
in oprichting

(Van onze sportredactie)
SCHOONHOVEN, 11 jan. — 

Vol enthousiasme kwamen deze 
week in café „Tino” te Schoon
hoven drie oud-atleten bijeen, die 
de vergadering voor de oprichting 
van de atletiekclub hadden uitge
schreven. Hoewel dit ondernemen
de trio, bestaande uit initiatief
nemer Dick Westdorp, C. van 
Engelen en C. van den Dool tij
dens een „enquête” reeds had ge
constateerd, dat de belangstelling, 
om in Schoonhoven een atletiek
vereniging in het leven te roepen, 
groot was, toch werden alle ver
wachtingen overtroffen, toen niet 
minder dan 31 personen spontaan 
de toezegging gaven aan de ver
wezenlijking van dit plan te wil
len meewerken. Thans is besloten, 
alvorens een definitief besluit te 
nemen, om gedurende zes maanden 
,,de kat uit de boom” te kijken.

„Bigenlijk heb ik geen m oment ge- 
twijfeld, dat de Schoonhovenaren de 
atletiek  ee nwarm  hart toedragen '\ 
zo gaf de voorlopige voorzitter, de

heer C. van den Dool ons te kennen.
Im mers Schoonhoven ken t een rijk  

(atletiek) verleden. Toen in 1960 de 
atletiekafdeling van de voetbalclub 
„Schoonhoven” (na een 12-jarig be
staan) werd ontbonden, was d it niet 
te  w ijten aan gebrek aan belangstel
ling. De oorzaak hiervan was het feit, 
dat er een groot tekort aan leidingge
vende personen bestond. Ook voor 

1940 beoefende men bij de gym nastiek
vereniging DOS reeds volop de atletiek- 
sport. Eén der bekendste atleten, die 
Schoonhoven heeft voortgebracht, is 
Cor Lam berée (oud-kampioen van Ne
derland in het polsstokhoogspringen).

Nieuw leven
Ondanks het feit. dat de atletiekeafde- 

iing in 1960 werd opgeheven, is zij in 
feite toch nooit ..gestorven", vervolgde 
de heer Van den Dool. Vele oud-atleten 

leven contact met elkaar onderhouden, 
fn december 1963 lanceerde Dick West- 
rïorp het plan om de atletieksport in 
Schoonhoven nieuw leven in te blazen. 
Ogenblikkelijk werd hem van alle kanten 
steun toegezegd. Zo werden er in de 
kortst mogelijke tijd  raam affiches ve r
spreid. Alle oud-atleten (voor zover hun 
adres bekend was), werden uitgenodigd 
om op de oprichtingsvergadering aanw e
zig te zijn.

Ook Zijderlaan....?
Momenteel hebben zich 15 wedstrijd- 

atleten aangemeld. Daarbij bevinden 
zich de bekende Jan Kluifstra (.DVC); 
Gert Suur (ex-jeugdrecordhouder hoog
springen) en Bep Veer (ex-jeugdrecord
houder speerwerpen). Voorts is de moge
lijkheid niet uitgesloten, dat ook de ta- 
l.ntvolle lange-afstandsloper Jan Zijder- 
1-an uit Polsbroek, lid van V. en A. V. 
„Gouda”, naar Schoonhoven komt.

Het spreekt voor zich da t het voorlopi
ge bestuur (voorzitter C. van den Dool); 
secretares D. W estdorp; penningm eester 
A. van den Grijn-; leden: G. Suur en M. 
Post.» hoopt da t spoedig nog enkele pe r
sonen zioh aanm elden. D it kan  g e 

schieden bij de heer D. W estdor.p W al 1 
te Schoonhoven

Training
Het ligt in de bedoeling, dat dinsdag, 

21 januari — in het vertrouw de gymnas
tieklokaal aan de O ranjestraat — met 
de train ing  w ordt gestart. Onder leiding 
van de heer V. van den Dool zullen dan 
ongeveer 15 (wed strijd) atleten, onder 
handen w orden genomen. De overigen 
— hoofdzakelijk oud-atleten en „cros
sers” o.w. Bram Burger, F rits Vos en 
■Tan K uilenburg — komen onder leiding 
van J. Post donderdag aan de beurt. 
Deze groep wil voornam elijk de licham e
lijke conditie op peil houden.

Medewerking
De „pioniers” ondervinden momenteel 

in en buiten Schoonhoven veel medewer
king. Zo belde tijdens de oprichtings- 
bijeenkomst de heer H. G. Hcijdenman 
uit ’s-Gravenhage (in Goudse atletiek- 
kringen welbekend!) op, die onmiddellijk 
toezegde een opbergloods beschikbaar 
te willen stellen. Ook „Schoonhoven”, 
die nog steeds officieel de naam „Voet
bal- en Atletiekvereniging”, draagt, 
juicht het initiatief toe.

Al het eertijds gebruik te m ateriaal, 
dat overigens nog best b ru ikbaar is, 
heeft zij afgestaan, zodat de atleten voor
lopig aan de slag kunnen gaan. Of de 
Schoonhovense atletiekclub echter op
nieuw aansluiting bij de voetbalvereni
ging zoekt, m oet worden afgewacht. Het 
bestuur is van- plan  om over enkele 
m aanden dit onderw erp in een algemene 
vergadering aan de leden voor te leggen.
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Avantri van jaar tot jaar
Het prille begin van onze atletiek- en 
triravereniging speelde zich af in de 
laatste maanden van het jaar 1963.
De forensen Dick Wesdorp en Janny Slomp, 
beiden werkzaam in Rotterdam, wilden 
iets gaan doen aan hun konditie.
Door het vele zittende werk liep deze 
zienderogen achteruit.
Via via wisten zij nog meerdere mensen 
uit Schoonhoven voor dit idee te 
interesseren.
Dit waren voornamelijk personen, die 
enkele jaren terug de atletieksport 
beoefenden bij de afdeling atletiek van 
de voetbal- en atletiekvereniging 
Schoonhoven.
Deze groep mensen kwamen bij elkaar in 
hotel Centraal aan de Kerkstraat.
Dit waren: Cees van Engelen, Cees van 
den Dool, Arie van der Grijn, Gerrit de 
Jong, Janny Slomp, Gerrit Suur en Dick 
Wesdorp.
Zij besloten raamfolders te maken en te 
verspreiden door Schoonhoven voor het 
bijeenroepen van een mogelijke 
oprichtingsvergadering van een indoor- 
en atletiekvereniging.

SPORTBEOEFENAARS
MOt/D /TAMDAO 6  Jfi/m R/ 7964 C/W  „ ,  ÓVOA/D V R J J ,
J& zoeRt ae opric/itinger

Om te
ï/7cwortrai/7in&y m et daarnaast 
een afa. voor wed&én/datmetieA
OMVA/Z6 D£R V£R6Ad£R//V6 &UUR //V

TINO’S  RESTAURANT haven *
tkrakre te7/£Aii/2em 0/2 dit

1964  ̂januari waren er precies 31
belangstellenden in restaurant 

Tino aanwezig en besloten om een 
halfjaar de kat uit de boom te kijken. 
Het eerste bestuur werd gevormd door 
Cees van den Dool voorzitter, Dick 
Wesdorp sekretaris, Arie van der Grijn 
penningmeester en Gerrit Suur en 
Marianne Post als bestuursleden.
Jan Post senior nam de trainingen in de 
zaal en op het voetbalveld op zijn 
schouders.
Onder de indoor-mensen ook een aantal 
motorcrossers, waaronder Frits de Vos, 
die door deze trainingen hun konditie 
voor dit zware werk op peil hoopten te 
houden.
Wat er nog over was aan materialen bij 
de vorige vereniging werd voor ons 
beschikbaar gesteld.
Een van de eerste wedstrijden was de 
ronde van Schoonhoven op koninginnedag. 
Hier deden Gerrit de Jong en Ad Verhoeff 
aan mee.
Zij moesten de Haven tweemaal rond.

Na de vakantietijd kwamen de leden weer 
bijeen voor een algemene vergadering op 
27 augustus in restaurant Tino.
Op de agenda stond het agendapunt over 
aansluiting bij de voetbalvereniging.
De oud-atleten waren toch wel bang om 
opnieuw ten onder te gaan en een aantal 
trok dan ook de konsekwenties van de 
beslissing om ons aan te sluiten bij de 
voetbalvereniging.
Cees van den Dool en Dick Wesdorp werden 
de vertegenwoordigers van de atletiek in 
het sportklubbestuur.
Aan het einde van dit woelige jaar 
bedroeg de ledenstand in totaal 54 leden
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1965 De aanvraag om als corporatief 
lid van de KNAU toegelaten te

worden, was vorig jaar op 16 januari '64 
al verzonden naar het bondsbureau, wat 
indertijd nog in Gouda huisde en te 
vinden was aan de Blekerssingel 23. 
Sekretaris Dick Wesdorp kreeg begin 
februari een schrijven dat wij met 
ingang van 1 maart '65 waren aangesloten 
en dat de leden konden uitkomen in 
wedstrijden, die onder auspiciën van de 
KNAU werden georganiseerd.
Het tenue zou een blauwe broek en wit 
shirt zijn, overeenkomstig onze wens.
De eerste officiële wedstrijd was op 30 
april bij ASV te Ammerstol.
Technisch waren we nergens, doch op de 
sprint konden wij aardig uit de voeten. 
Ammerstol bleek uiteindelijk toch te 
sterk voor ons.
Op 15 mei was er opnieuw een dualmeet, 
ditmaal tegen Tiel en werd door ons 
gewonnen.
Trudi Gubbels werd onze eerste Goudse 
kampioene op de 80 meter en verspringen. 
Henk de Leeuw den Bouter promoveerde tot 
a-klasser, door op de tienkamp te 
Ammerstol de 5000 punten te 
overschrijden.
Hij liep de 100 meter in 11.8 en sprong 
met een stalen polsstok 2.82 meter hoog. 
Met een ledenstand van 92 en 34 nieuwe 
klubrekords gingen we het nieuwe jaar in

1966 In dit jaar organiseerde wij de 
4e wedstrijd van de Goudse

crosskompetitie, rondom de sportvelden 
maar ook op de stormbaan.
De linkerzijde van deze stormbaan was 
een sprintbaan van ruim honderd meter en 
aan de rechterzijde liep een zeer smal 
paadje langs de hindernissen.
Theo Boere van AV Gouda won de cross 
over 3200 meter.
Cees van der Heul werd tweede bij de 
jongens-c en Frans van der Ham kwam als 
derde over de streep bij de jongens van 
12 en 13 j aar.
In maart 1966 werd aan de leden van de 
atletiekafdeling een vrijwillige 
kontributieverhoging gevraagd van ƒ 1,00 
per week voor de senioren en ƒ 0,50 voor 
de junioren.
De toppers waren dit jaar: Henk de Leeuw 
den Bouter, Jan Kluifstra, Henk de 
Langen, Cees van der Heul, Jaap Verhoeff 
en Gerda den Besten.
In oktober kregen wij van ASV bericht

over een eventuele fusie tussen beide 
verenigingen, om zo als één ploeg in de 
derde klasse van de kompetitie uit te 
komen, onder het motto "eendracht maakt 
macht''.
Het jaar werd afgesloten met 100 leden.

1967 Op 4 februari werd er opnieuw een 
wedstrijd verlopen van de Goudse 

crosskompetitie om de sportvelden.
In april werd er voor het eerst op de 
stormbaan vergesprongen, terwijl het 
hoogspringen nog op het voetbalveld 
plaats moest vinden.
Intussen was Cees van den Dool met hulp 
van vele anderen een ronde baan om de 
stormbaan te leggen, waarbij het 
houtwerk van de hindernissen gebruikt 
werd als binnen- of buitenrand van de 
4 meter brede, vrij grove sintelbaan.
De leden van de indoor-afdeling konden 
nog terecht op de stormbaan om hun 
krachten te beproeven op de hindernissen 
voordat ze definitief zouden verdwijnen. 
Bij de Nederlandse kampioenschappen 
voor junioren verbeterde Trudi Gubbels 
haar klubrekord op de 100 meter tot 12.9 
Het kleine groene hok op de stormbaan 
werd gebruikt om wat na te praten en 
mededelingen op te hangen.
De stormbaan onderging een zeer grote 
ge daantewis s e1ing.
Overbodige bomen en hindernissen zouden 
verdwij nen
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m m  De Goudse crosskompetitie begon 
dit jaar in Schoonhoven op 

zaterdag 6 januari op het inmiddels al 
bekende parkoers.
Nu was er ook een kleedlokaal bij met 
douches en toiletten met verwarming.
Het stelde niet veel voor, maar men was 
er heel trots op.
Jan Zijderlaan smaakte het genoegen deze 
eerste wedstrijd te winnen.
Het volgende evenement was op 30 april, 
toen onze vereniging haar eerste 25km 
wedstrijd organiseerde.
De start was op de Beneluxlaan en 
vervolgens ging het langs de Goudkust, 
Mr.Kesperstraat, Opweg, Bonrepas, Franse 
kade, Bovenberg weer naar de Beneluxlaan 
De winnaar heette Dieter Segieth uit 
Essen en had er 1.27.02.8 voor nodig. 
Schoonhoven kon slechts 3 juryleden op 
de been brengen en de rest werd hier en 
daar uit de regio geleend.
Nadat op de baan de aanlopen voor het 
verspringen en hoogspringen door veel 
zelfwerkzaamheid op een redelijk peil 
waren gebracht met klei en sintels, werd 
de baan op 22 juni geopend met de Goudse 
klubkampioenschappen voor senioren.
De stormbaan was de eerste sintelbaan in 
de afdeling Gouda.
ASV uit Ammerstol organiseerde samen met 
ons de tienkamp.
Voor ASV was het de laatste tienkamp en 
voor de atletiek- en trimvereniging 
Schoonhoven de eerste.
Het jaar werd afgesloten met 110 leden.

1969 Begin dit jaar werd gestart met 
een nieuwe trimgroep voor dames 

door indoor-leider Jan Kuylenburg.
Cees van der Heul vestigde een nieuw 
Nederlands rekord op de 3000 meter bij 
een indoor-wedstrijd.
Henk Schep deed zijn intrede bij avantri 
en liep in Rotterdam een nieuw 
klubrekord op de 100 meter in 11.5, maar 
werd in de finale gediskwalificeerd 
doordat hij niet in de baan was gebleven 
Gerrit de Jong organiseerde in Drunen 
een soort trainingsweek voor junioren. 
Cees van den Dool was nog steeds de 
bezielende kracht bij de verbetering van 
de akkomodatie.
Inmiddels was er ook een kogelring op de 
stormbaan geïnstalleerd en wij konden 
buiten het speer- en diskuswerpen om, de 
meeste onderdelen op "eigen baan" gaan 
beoefenen.

Onze leden waren dan wel lid van de 
voetbal- en atletiekvereniging 
Schoonhoven, doch hadden over het 
algemeen weinig binding met de afdeling 
voetbal.
De wedstrijdsekretaris Jan Post had ons 
aangemeld voor de herenkompetitie.

1970 In dit jaar werd de sporthal
gebouwd en vroegen wij aan de 

inrichters aandacht te schenken aan de 
specifieke atletiekbenodigdheden zoals 
startblokken, horden, landingsmatras en 
een insteekbak voor het polsstokhoog.
Op koninginnedag stond er een 20km op 
het programma, die werd gewonnen door 
Dirk de Bruin in 1.04.31.8.
Op 5 mei haalden we het bevrijdingsvuur 
uit Wageningen.
Inmiddels was ASV uit Ammerstol ter 
ziele gegaan en een handvol atleten werd 
daarna lid bij onze vereniging.
Cees van der Heul werd Nederlands 
kampioen op de 1500 meter en Frans van 
der Ham kwam ook op het ereschavot.
Gert Stigter en Cees van der Heul werden 
enkele keren opgenomen in de landenploeg 
Er werd met een kalenderaktie gestart 
voor de aanschaf van een simpele 
verlichting op de baan, zodat er ook 
s'avonds getraind kon worden.
De jongens-c-ploeg behaalde een derde 
plaats in de Zuidhollandse kompetitie. 
Het aantal leden bedroeg 140 aan het 
eind van dit suksesvolle jaar.

1971 Op 20 maart werd Frans van der 
Ham Nederlands kampioen bij het

polsstokhoog met een sprong van 3.35 bij 
de jongens-a.
Cees van der Heul werd kampioen van de 
landmacht op de 1500 meter.
Gert Stigter won het polsstokhoog bij de 
c-spelen met een hoogte van 3.00.
Dick Wesdorp organiseerde voor de trim 
enkele voetbalwedstrijden.
In het Finse Turku liep Cees van der 
Heul de 800 meter in 1.52.2 en werd 7e 
op de internationale kampioenschappen 
voor militairen.
Gerrit de Jong volgde deze wedstrijd op 
de tribune.
Er werden plannen gemaakt voor de nodige 
egalisatie van het middenterrein.
De kleedgelegenheid is veel te klein en 
de kwaliteit van de baan laat nog veel 
te wensen over.
De kompetitieploeg werd 8e dit jaar.
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De bouw van het eerste blubgebouw in beeld gebracht

PM
è
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1972 Men was in het begin van dit jaar 
druk bezig de baan een meter

breder te maken en een waterleiding aan 
de binnenzijde van de baan in te graven. 
Het middenterrein mocht men niet 
betreden in verband met het inzaaien van 
de grasmat.
Om de aanschaf van een toplaag te kunnen 
bekostigen werd er een lening van 
ƒ 15000,00 afgesloten en voor een 
symbolisch huurbedrag van ƒ 10,00 per 
jaar werd de sintelbaan aan ons 
beschikbaar gesteld.
De gemeente Schoonhoven schonk ons de 
noodlokalen aan de Jan Kortlandstraat.
Op 21 oktober begonnen de leden met het 
afbreken daarvan.
De kas van de sportklub stond het niet 
toe om de zaak op te bouwen.
Enkele leden sloten een persoonlijke 
lening af om de bouw mogelijk te maken. 
De kompetitieploeg promoveerde naar de 
tweede klasse in het Friese Drachten.

1973 Er werden berekeningen gemaakt om
te kijken of onze afdeling op 

eigen benen kon gaan staan.
Met de voetbal werd over dit onderwerp 
stevig gepraat en er kwamen goede 
afspraken omtrent de financiële aard van 
de zaak.
Op koninginnedag werd de baan en kantine 
geopend.
Ook was er die dag een wedstrijd met 
vele goede lopers en een demonstratie 
van polsstokhoogspringers.
Het Engelse Gloucester verscheen voor 
het eerst op de baan in augustus.
Tijdens wedstrijden liep Phillip Hoddy 
een nieuw baanrekord op de 1500 meter in 
3.56.0.
Na de vakantie werden onze leden in een 
vergadering bijeengeroepen om een naarn 
te kiezen voor de nu zelfstandige klub. 
Gekozen werd voor de naam avantri.
Frans van der Ham nam deel aan de 
Europese jeugdkampioenschappen in 
Duisburg op de tienkamp.
Avantri magazine verscheen in september 
voor het eerst.
Ook was er een loterij, welke ƒ 3000,00 
opbracht, zodat er een kunststofaanloop 
kon worden gekocht.
Aan het eind van het jaar besloot men 
een kaarsenaktie houden om het tekort in 
de kas enigzins te verkleinen.
Begonnen werd ook met het ophalen van 
oud papier om de kosten te dekken.

Het ledental steeg dit jaar aanzienlijk, 
doch dit kwam doordat de trimgroepen van 
Ad Verhoeff bij avantri kwamen.
Met 198 leden werd het jaar afgesloten.

1974 Op 13 maart werden onze statuten 
koninklijk goedgekeurd.

Al spoedig werd er een jurykursus voor 
de leden gehouden en verscheen er een 
ophaaldienst voor de lotto/toto.
Mevrouw Verhoeff senior nam een aanvang 
met het vastnaaien van de blauwe strepen 
en het embleem op de avantri-shirts.
Een renteloze lening werd er uitgezet om 
aan geld te komen.
Op 23 maart werd de eerste parkloop 
verlopen, die Henk Tiebosch van Metro 
won.
Cees van der Heul kreeg last van een 
knieblessure en moest voortijdig naar de 
kleedkamer, hetgeen een tegenvaller was 
voor het massaal opgekomen publiek.
Frans van der Ham behaalde maar liefst 
7152 punten op een tienkamp.

1975 De penningmeester zette het jaar 
in met een vordering van ƒ 9,66.

Ook waren er nog wat dingen te betalen, 
maar het geld hiervoor was er nog niet. 
Van de gemeente Schoonhoven ontvingen 
wij een bedrag om Frans van der Ham en 
Cees van der Heul te steunen bij hun 
trainingen.
De kontributie ging met ƒ 0,50 per maand 
omhoog en in de kantine verscheen een 
vrieskist voor de verkoop van ijsjes.
De Engelse ploeg kwam ook weer op 
bezoek en zette wederom enkele rekords 
op de stormbaan neer.
Ook konden we genieten van de race 
tussen Cees van der Heul en Paul Pepler 
op de 600 meter.
De spanning was hier te snijden.
De herenploeg werd klubkampioen van de 
afdeling Gouda, maar slaagde er niet in 
om in de landelijke finale te komen.
Een rommelmarkt bracht ons onverwacht 
voordeel en er kwam weer een betere 
lichtinstallatie, die op 3 oktober met 
een wedstrijd werd ingewijd.
Naast de zaaltrainingen deden onze 
trimmers ook aan voetbal, volleybal, 
kegelen en zwemmen.
Piet Stam nam het wedstrijdsekretariaat 
van Ben Gubbels over, aangezien die het 
al druk zat had met baanonderhoud.
De baan was zo snel dat het wel eens de 
Alma Ata van de atletiek werd genoemd'.
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1976 De jaarvergadering dit jaar liep 
uit tot in de kleine uurtjes.

Ben Gubbels en Lia Ende begonnen medio 
februari een jeugd/pupillengroep voor de 
meisjes, die aan het einde van het jaar 
zo'n 50 meisjes groot was.
Begin februari moesten bijna alle bomen 
wegens iepziekte tegen de vlakte.
Bij de verspringbak bleven nog twee 
bomen staan en dankzij een feestmarkt 
kon er op de aanloop kunststof worden 
gelegd en een aantal horden worden 
gekocht.
Henk Tiebosch kreeg de wisselbeker van 
de parkloop definitief in zijn bezit.
Dan was er de aktie sportreal en bracht 
vele mensen op de been.
Andere verenigingen zoals: argento, kpj, 
volleybalklub, de lekstreek en zwemklub 
maakten gebruik van onze gastvrijheid. 
Het grootste sukses was de promotie van 
de herenploeg naar de tweede klasse.
De ledenstand ging naar 232 en hiervan 
zorgden 123 atleten voor ruim 700 
prestaties.
In oktober organiseerden we voor het 
eerst prestatielopen over de prachtige 
Utrechtse dijk onder de titel dijkloop.

1977 In de atletiekwereld lazen we dat 
avantri bij de tien goedkoopste

atletiekverenigingen van Nederland stond 
en de meeste advertenties in het 
klubblad had staan.
Voor het eerst nam er een damesploeg aan 
de kompetitie deel, die een aantal 
klubrekords liet sneuvelen.
Op 4 februari kwam de 23 jarige Lia Ende 
door een verkeersongeval om het leven 
en werd op 8 februari door avantri naar 
haar laatste rustplaats gebracht.
Cees van den Dool werd tijdens de 
jaarvergadering tot erelid benoemd.
De gemeente Schoonhoven plaatste een 
toegangshek bij de baan in april.
Tijdens een wedstrijd tegen Gloucester 
bracht Ian Larrard het baanrekord op de 
100 meter op 10.7.
Frans van der Ham bracht het rekord bij 
het polsstokhoog op 4.60 bij het 
lichtschijnsel van de auto van Cees 
Wiezer.
Deze gebeurtenis zal nog lang in de 
annalen worden genoteerd.
Een subsidie-aanvraag voor 4 lichtmasten 
werd daarna ingediend bij de gemeente.
De penningmeester legde dat jaar alvast 
wat geld opzij voor eventuele nieuwbouw.

1978 De trottoirbanden die vorig jaar 
de stoep op de Haven nog enigzins

bij elkaar hield, lagen in april keurig 
netjes achteraan om de baan.
Ook kwam er subsidie voor de uitbreiding 
van de baanverlichting.
De opbrengst van de rommelmarkt ging 
evenals de seven-up prijs naar het 
bouwfonds, voor een eventueel nieuw te 
bouwen kantine.
De jeugdkommissie liep een sponsorloop 
voor het jeugdkamp in 1979, hetgeen zo'n 
ƒ 2300,00 opleverde.
De lotto/toto draaide geweldig en er 
werd ƒ 25000,00 ingelegd.
Er gebeurden ook vreselijke dingen in de 
klub.
Zoals de barre weersomstandigheden op de 
tienkamp, die een deel van de deelnemers 
deed stoppen bij het polsstokhoog.
De rest ging door met grote risico's.
Ze maakten het niet zo bont als Wim 
Langeland, die tijdens een wedstrijd in 
Valkenswaard dwars door een polsstok 
heen sprong.
Ja en dan Rob Veer, die tijdens de 
training met een speer een klein lief 
vogeltje naar beneden haalde.
Harry van Wingen was in deze jaren onze 
geluidstechnicus.

1979 Sekretaris Gerrit de Jong gooide 
het bijltje erbij neer en werd

tijdens een vergadering tot erelid 
benoemd.
Henk Schep nam zijn taak over.
Er werd een bouwkommissie gevormd en men 
dacht zo'n ƒ 200000,00 nodig te hebben 
voor een in 1981 te bouwen kantine.
De kontributie ging omhoog en het potje 
van de penningmeester bedroeg aan het 
eind van 1979 ƒ 20000,00.
Er was een kleine uittocht van atleten 
naar V&LTC, Hellas en Sparta.
Gelukkig wist de seniorenploeg stand te 
te houden in de kompetitie.
Bij avantri waren 14 trainers in de weer 
die zo'n 20 uur georganiseerde training 
per week gaven.
Tijdens wedstrijden tegen Gloucester was 
Roy Duncan bij de jongens-b de snelste 
op de 400 meter in 51.3 
Zijn voeten stonden model voor een 
postzegel die tijdens de Gemene Best 
spelen werden uitgegeven.
De eerste stickers van avantri kwamen in 
deze periode van de drukpers.
De ledenstand bleef op 300 steken.
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1980 De senioren gingen weer wat meer 
kontributie betalen en het

bouwfondsboekje werd steeds dikker en 
beter gevuld.
Met de seniorenkompetitie ging het niet 
best en bij de derde wedstrijd konden 
wij geen komplete ploeg op de been 
krijgen.
Hierdoor kregen we 1500 punten boete en 
degradeerden naar de derde klasse.
In december werd besloten om een nieuw 
klubhuis te gaan bouwen.
Onze schulden op lange termijn bedroegen 
nog geen ƒ 10000,00 op dat moment.
De ledenstand liep iets terug en kwam 
onder de 300.
1981 In dit jaar werd op 25 oktober

de nieuwe kantine met kleedkamers 
geopend na enkele maanden hard werken.
En dat ging geld kosten.
Liefst ƒ 165914,48 waar niet inbegrepen 
de 4488 manuren van 37 mensen.
Vier mensen waren tussen de 300 en 400 
uur in touw voor dit projekt.
Waar kwam het geld vandaan?
Een lening van ƒ 100000,00 en bijdragen 
van de NSF en de gemeente Schoonhoven

van totaal ƒ 47000,00, en tevens werd 
het saldo van het bouwfonds flink 
aangesproken.
Daarbij kwam nog de opbrengst van de 
rommelmarkt met ƒ 5121,00 en ƒ 8000,00 
van het oud papier.
De oud olympische spelen werden een zeer 
groot sukses, evenals het Nederlands 
kampioenschap 15km voor dames.
Carla Beurskens won deze wedstrijd.
Er was ook een kompetitiewedstrijd voor 
junioren-cd, waaraan enkele Haagse 
ploegen deelnamen.
Later zouden zij zeggen, dat zij ondanks 
de rommel op de baan één van de 
gezelligste wedstrijden hadden gehad en 
de prestaties logen er ook niet om.

1982 Ondanks de vele schulden was er 
geen kontributieverhoging.

Ronald Driesse behaalde bij de c-spelen 
een zilveren medaille bij het 
polsstokhoog met een sprong van 3.40.
Jan Zijderlaan sr. behaalde eveneens een 
zilveren medaille bij de Nederlandse 
kampioenschappen veldlopen bij de 
veteranen.
Enkele kleine vandalen moesten onze
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landingsbedden zo nodig met messen 
bewerken en de kleurentelevisie raakten 
wij kwijt bij een inbraak.
De klubkampioenschappen in dit jaar met 
108 deelnemers waren een mooie 
afsluiting op ons knusse sintelbaantje 
met een nu prachtig ogende kantine.

1983 In dit jaar waren Ronald Driesse 
en Edwin Veer het, die avantri

bij de Nederlandse kampioenschappen op 
het podium vertegenwoordigde 
Frans van der Ham die als atleet nog 
uitkwam voor V&LTC, was bemiddelaar voor 
de verhuizing van het landingsbed van 
het polsstokhoog van Papendal naar 
Schoonhoven, hetgeen een enorme aanwinst 
was voor onze akkomodatie.
Op koninginnedag werden deze matten 
getest in de Kerkstraat bij een grote 
polsstokhoogdemonstratie en dit 
geslaagde gebeuren zal nog bij veel 
mensen in herinnering voortleven.
Tijdens de tienkamp lag veteraan 
Benjamin nogal dwars en zelfs de politie 
moest er worden bij gehaald.
Op 6 juli werd er afscheid genomen van 
Madi El Ayachi, die twee trimgroepen 
onder zijn hoede had.
Corrie Zwijnenburg volgde hem op.
Sommige trimmers blijven jarenlang bij 
avantri.
Mevrouw den Oudsten is met haar 62 jaar 
de oudste van het stel dat wekelijks het 
luie zweet de vrije loop laat.
Er werd een begin gemaakt met de Jan 
Zijderlaancross en later werd hier een 
hele crosskompetitie voor de jongste 
jeugd aan gekoppeld.
Op oudejaarsdag werd de eerste 
vierdorpenloop gehouden, naar een idee 
van onze voorzitter Piet Stam.

1984 De kontributie ging voor iedereen
met ƒ 1,00 per twee maanden 

omhoog en de licentiegelden werden in de 
kontributie verwerkt.
Jo Ooms en Wim Rond werden lid van 
verdienste.
De kompetitieploeg kwam weer in de 
finale, doch promotie zat er niet in. 
Vincent Hoek was de nieuwste aanwinst 
bij avantri en verbeterde de beste tijd 
aller tijden op de 1000 meter voor 
jongens-d, door in Gorinchem 2.47.9 te 
lopen.
Het ijverige volkje van avantri kon het 
opnieuw verbeteren van de baan weer niet

laten en vernieuwde de binnenrand van de 
sintelbaan en werkte hard aan een tweede 
hoogspringplaats.
Er werd 140000 kilo oud papier opgehaald 
wat het peil in de kas deed stijgen.
De gemeente Schoonhoven zegde een 
subsidie toe voor het bouwen van een 
krachthonk.
Op de ledenlijst kwamen aan het eind van 
het jaar liefst 377 namen voor.

1985 De plannen voor een krachthonk 
begonnen steeds vastere vormen

aan te nemen en de kosten zouden zo'n 
ƒ 37000,00 gaan bedragen.
Het aantal trainers aan het begin van 
het jaar bedroeg 18 stuks.
Op 12 juni overleed de penningmeester 
Wil van den Bosch en op 20 september oud 
voorzitter Jo Ooms.
De redaktie van het klubblad ging over 
in handen van Henk Fredrikze.
Er was volop muziek op de baan, doordat 
Tavenu een aantal avonden bij ons kwam 
oefenen.
De langste wedstrijd tot heden werd 
gelopen door Gerrit de Jong met een 
afstand van 376,5km.
Ondanks het feit dat de kompetitieploeg 
windkracht 6 in de rug had, kwamen zij 
89 punten te kort om te promoveren.

1986 Dit jaar werden er een viertal 
polsstokken in Amerika gekocht,

daar ze daar stukken goedkoper zijn.
De jeugd trad op tweede paasdag op in de 
blufshow.
Op de baan werden ook weer enkele goede 
prestaties neergezet o.a. de 5.20 
bij het polsstokhoogspringen door een 
atleet uit België.
In augustus werd begonnen met de sloop 
van het groene hok om plaats te gaan 
maken voor een solide krachthonk, 
bergruimte en wedstrijdsekretariaat.
Voor een eventuele Belgische sponsor van 
avantri werd de geschiedenis in een 
vogelvlucht samengesteld.
Deze sponsoring is uiteindelijk toch 
niet doorgegaan.
Klaas Lok werd trainer bij avantri voor 
de middenafstand.
Op zondag 12 oktober was er het 
Nederlands kampioenschap 50km voor de 
snelwandelaars.
Jammer dat een van de deelnemers tegen 
het einde van de wedstrijd zijn pink uit 
de kom "liep".
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1987 Begin dit jaar trad Dick Wesdorp, 
een van de oprichters van onze 

vereniging uit het bestuur.
Brenda Sleeuwenhoek, Gerard Faay en 
Vincent Hoek zorgden weer voor de 
medailles bij de Nederlandse 
kampioenschappen.
De Engelsen zorgden voor 3 baanrekords 
bij het speerwerpen.
Op koninginnedag was er een sponsorloop, 
die ƒ 7500,00 in de kas bracht.
Enige uren later werd het krachthonk op 
gepaste wijze geopend, door vier leden 
die er veel tijd in hadden gestoken. 
Zouden we dan nu uitgewerkt zijn?
De junioren hielpen de tv-sinterklaas 
bij zijn aankomst in Schoonhoven.
Op 17 augustus zou er een fietsklub 
komen om bij ons te overnachten.
Bleek het achteraf een fiatklub te zijn 
met allemaal kleine fiatjes 500 en 600. 
Bij avantri komt 55% van de inkomsten 
uit kontributies en wij betalen daarvan 
de KNAU, trainings- en zaalkosten, 
jeugdkamp en algemene kosten.
Van de andere inkomsten wordt materiaal 
en de aflossing van de kantine gedaan.

1988 Brenda Sleeuwenhoek nam deel aan 
de Westathletic cross country in 

het Portugese Fiqueiras.
Bij de wedstrijdkleding werd er een 
ander soort shirt gevonden, wat beter 
was geschikt voor onze tak van sport. 
Begin april was er een dropping op de 
Veluwe en 91 liefhebbers lieten zich in 
het donkere bos dumpen.
De helft verdwaalde, doch omstreeks vijf 
uur in de morgen was iedereen weer in 
Schoonhoven terug.
Na een maandenlange kursus slaagden Hans 
Sterrenburg en Barend Versluis voor het 
diploma trainer loopgroepen.
Bauke de Jong was dit jaar de loper met 
de meeste wedstrijden van de avantrianen 
De bouwploeg begon in november de 
verspringbak te vernieuwen, daar men 
toch wat om handen wilde hebben.
Zaterdag 31 december won Mart Spruit de 
zesde vierdorpenloop over 15km in 49.58 
en waarvan de opbrengst naar de aktie 
12=1 ging.
Na afloop werd er in de kantine nog 
gezellig nagepraat en van de oliebollen 
gesmuld.
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Cees van den Dool en 
Hans Sterrenburg over 
bouwen en geld
Al vanaf de oprichting van onze klub 
zijn beide heren al lid en hebben steeds 
het voortouw ter hand genomen als er wat 
moest worden gedaan bij de vereniging.
De sintelbaan, die avantri nog steeds 
met enige trots bezit, werd verkregen 
uit de erfenis van het garnizoen, 
vandaar de naam stormbaan.
In eerste instantie was het Cees van den 
Dool, die met enige hulp van anderen, de 
stormbaan tot sintelbaan ombouwde.
Enige jaren later werd Hans Sterrenburg 
de man die de verbeteringen doorvoerde. 
Het tweetal organiseerde talloze akties 
om geld bijeen te garen, voor die soms 
veel geld verslindende veranderingen. 
Werden er geen kaarsen verkocht, dan 
toch zeker wel kalenders, met de nodige 
medewerking van Wim Rond.
Ze begonnen met verlotingen, sponsorloop 
feestmarkten en rommelmarkten, maar ook 
met oud papierakties.
Hans Sterrenburg weet nog dat hij in 
1973 met de volkswagen van Cees van den 
Dool, papier in Boskoop bracht en dat 
die opbrengst hoger was dan een volle 
container nu.
De baan onderging onder hun leiding vele

verbeteringen, maar ook hebben zij zich 
ingezet voor de realisering van het 
eerste klubgebouw.
Ze motiveerden andere atleten tot hard 
werken, om zo in Schoonhoven een mooie 
akkomodatie op te bouwen. 
Vermeldenswaardig is ook de bouw van het 
huidige klubgebouw.
Hans Sterrenburg, de inmiddels overleden 
oud-voorzitter Jo Ooms, Henk Schep en 
natuurlijk de onvolprezen Dirk van der 
Heul, staken gevieren ieder zo'n 300 tot 
400 uren in dit gebouw.
In 1987 werd de akkomodatie "voltooid" 
met 'n krachthonk, wedstrijdsekretariaat 
en magazijn.
Zelfwerkzaamheid, improvisatievermogen, 
verbondenheid met de klub lopen als een 
rode draad door het verenigingsleven 
bij atletiek- en trimvereniging avantri. 
Bedankt Cees en Hans voor dat voorbeeld.
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Voorzitter Piet Stam 
is vol optimisme 
voor de toekomst
In 25 jaar is avantri gegroeid naar 440 
leden en donateurs.
Er is voor de omvang van het gebied een 
redelijke akkomodatie, een enthousiaste 
groep wedstrijdatleten, uitstekende 
juryleden, er wordt naar hartelust 
getrimd en er is bijzonder veel 
zelfwerkzaamheid.
Een voor de hand liggende vraag aan de 
voorzitter is dan ook: hoe zie je de 
toekomst?
Het antwoord is duidelijk.
Hij kijkt vol optimisme naar de toekomst 
en noemt als belangrijk aspekt de 
streekfunktie die avantri in de atletiek 
heeft gekregen.

Uit tal van dorpen uit de omgeving zijn 
er atleten lid.
Een ander punt is de kwaliteit van de 
trainingen.
Door de aktiviteiten van Klaas Lok is 
het niveau van de middenafstandlopers 
sterk verbeterd.'
Het is niet voor niets dat door Frans 
van der Ham, avantri goede meerkampers 
en polsstokhoogspringers heeft.
Frans houdt zich met tal van andere 
onderdelen binnen de atletiek bezig, 
maar heeft ook nog een beroep.
Een flinke uitbreiding van het aantal 
trainers zal dus hard nodig zijn, ook in 
het kader van een goede en juiste 
jeugdopleiding.
De grote wens voor de komende 15 jaar is 
natuurlijk het bezit van een eigen 
kunststofbaan.
Maar de voorzitter is niet blind voor de 
bezwaren, die aan een dergelijke zaak 
kleven.
De sfeer rond de baan en gebouwen is 
uniek in Nederland en mede een basis 
voor de groei van de vereniging geweest. 
Trouwens, een kunststofbaan korter dan 
400 meter komt niet in aanmerking voor 
subsidie.
En is de behoefte eigenlijk wel zo 
dringend?
De financiële kant van de zaak is 
natuurlijk ook een belangrijk aspekt. 
Misschien is het dan toch, in het kader 
van een goede jeugdopleiding, van belang 
te denken aan het voorzien van een 
kunststoflaag op de huidige baan?
Piet Stam heeft ervaring met deze dure 
produkten.
In principe zou het wel uitvoerbaar zijn 
maar de benodigde financiële middelen 
kan de vereniging niet opbrengen, dus 
gaat het er om subsidiemogelijkheden te 
creëren.
Hij ziet het als een belangrijke taak 
voor de toekomst.
Het zal er vooral om gaan, de vaart die 
er nu inzit vast te houden, de 
vereniging financieel gezond te houden, 
de ontwikkelingen die er zijn optimaal 
te benutten en vooral te zorgen voor 
voldoende kader.

Er is weinig reden te veronderstellen 
dat dit niet zou gelukken en daarom is 
er reden voor optimisme voor de volgende 
stap... naar 40 j aar avantri.
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Atletiek is een 
fascinerende wereld 
vindt Frans van der Ham
Wat ik anders zou doen als ik opnieuw 
de atletieksport zou gaan beoefenen?
Laat ik voorop stellen dat de gehele 
periode van sportbeoefening mij veel 
plezier en vreugde heeft gegeven.
Als ik deze vraag toespits op prestaties 
dan kan ik konkluderen, zeker met een 
stukje geschiedenis op zak, dat de basis 
van de pure grondvorm van de diverse 
atletieknummers in de juniorenperiode 
onvoldoende aangeleerd zijn.
Mijn juniorenperiode was een fijne tijd, 
waar "spielerei" met je kornuiten altijd 
op de eerste plaats kwam.
Een en ander is logisch omdat het 
technisch kader ontbrak.
Nee, die periode is vreugdevol geweest. 
Dit hiaat kwam pas aan de orde bij de 
eerste centrale trainingen, waar de KNAU 
me voor uitnodigde.
De trainer had nogal wat op- en 
aanmerkingen rondom de technische 
uitvoeringen, die achteraf al zó diep 
ingeslepen bleken, dat de ontwikkeling 
van de prestaties altijd achter zouden 
blijven.
Jong (goed) geleerd, is oud zeker 
(automatisch) gedaan.
Ondanks dit alles, sportte ik leuk mee 
bij de EJK in 1973.
Gerrit de Jong heeft onvoorstelbaar veel 
voor mij gedaan.
Hij was ook de man die mij betrok bij 
onderlinge wedstrijden van de club.
Goede vrijdag 1967 was de dag, waar de 
eerste versie van mijn plakboeken mee 
begint.

Heeft de periode die achter je ligt 
invloed op het trainerschap?
Zeker, want met een ruime ervaring in de 
atletiek zijn er veel faktoren die mijn 
denkwijze en ideeën in de loop der jaren 
gevormd hebben.
Mede invloed op mijn kijk op de atletiek 
heeft de Academie lichamelijke opvoeding 
gehad en trainer Jaap Noordenbos. 
Noordenbos zag de zaken scherp en 
analyseerde iedere beweging, zodat de 
tekortkomingen zo veel mogelijk 
teruggedrongen konden worden.

Nu, als trainer grijp je terug op vele 
aspekten waar je achter staat en die 
uiteindelijk mijn totaal-visie gevormd 
hebben, in met name de atletieksport.
Een heel belangrijk punt in mijn 
trainingen zijn de grondvormen, die als 
het ware de kern zijn van een 
atletieknummer.
Juist deze aspekten moet je optimaal 
automatiseren, om tot een hoger 
rendement te komen.
Ook de atleet moet weten wat deze 
mechanica voor hem betekent.
Een vertesprong wordt tenslotte bepaald 
door de aanloopsnelheid, afzethouding en 
een juiste landing.
Ik train één avond in de week 
groepsgewijs, maar de meeste tijd gaat 
op in begeleiding van individuele 
atleten.
Deze begeleiding is het meest 
interessant; het direkte kontakt, het 
oplossen van technische details, 
vindingrijkheid om deelbewegingen te
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te vervolmaken, het periodiseren van de 
trainingen, zodat de atleet in een 
bepaalde periode zijn vorm heeft, enz.
Ik betrap mij nog steeds op een 
fanatieke inzet, die naar mijn mening 
bij de meeste atleten verbeterd kan 
worden.
Om te presteren op je eigen topniveau is 
nu eenmaal bereidheid nodig om er hard 
voor te werken.
Edwin Veer is zo'n positief voorbeeld, 
hij heeft afgelopen seizoen keihard 
getraind om na ongeveer 7 a 8 maanden 
een dijk van een prestatie neer te 
zetten in de verspringbak en op de 
tienkamp.

Wat is je mening over sponsoring?
Al wil je de sport professionaliseren 
kom je er eenvoudig weg niet onder uit. 
Zo heb ik zelf in de jaren zeventig 
gebruik kunnen maken van 'n NSF-bijdrage 
die niet kosten-dekkend was, maar waar 
ik apetrots op was.
Firma Adidas zorgde ruim tien jaar voor 
een materiaal-kontrakt, zodat je als 
tienkamper behoorlijk schoeisel en 
kleding had.
Deze vormen van begeleiding waren toen 
uniek en je was er nogmaals apetrots op 
dat je hiervoor in aanmerking kwam.
Nu zijn dergelijke kontrakten bij 
atleten met dat zelfde niveau een wassen 
neus.
Prij zengeld, onkostenvergoedingen, 
startgeld en dergelijke vliegen mijns 
inziens de pan uit en maken de atletiek 
in vele gevallen tot een commercieel 
circuit.
Aardig voor de mensen die er een 
boterham aan over willen houden, maar 
frusterend voor tal van verenigingen die 
hun jaarlijkse nationale wedstrijd onder 
zien sneeuwen.
Wat dit punt aangaat doet onze klub het 
beleidsmatig juist, dat er geen hoge 
onkostenvergoedingen voor toppers worden 
verstrekt.
Een pure topsporter van wereldniveau zal 
nu eenmaal een dagtaak hebben om zijn 
niveau vast te houden, laat staan zich 
te verbeteren.
Wil de regering iets zinvols betekenen, 
dan moet een topsporter geplaatst worden 
in een topsport-kader, zodanig dat alle 
facetten die voor zo'n hoge prestatie 
benodigd zijn, alle aandacht krijgen. 
Maatschappelijk zal een topsporter

geintergreerd moeten worden in ons 
dagelijks sociaal verkeer.

Hoe moet avantri zich ontwikkelen?
In het algemeen mag je stellen dat een 
vereniging bestaat vóór leden, maar ook 
dóór leden.
Iedereen heeft elkaar nodig, de één 
richt zich op dat, de ander concentreert 
zich op een andere aktiviteit.
Alle activiteiten hebben raakvlakken met 
de direkte atletieksport, zo ook 
bijvoorbeeld een rommelmarkt die een 
geweldige PR-funktie heeft, maar aan de 
andere kant aanschaf van materiaal voor 
de atleten mogelijk maakt.
De aktiviteiten die het dichtst bij de 
atletiek staan hebben mijn aandacht, zo 
óók de trainingen.
Maar alle aktiviteiten zijn broodnodig. 
Ten aanzien van de sportieve 
ontwikkeling moet de jeugdige atleet 
centraal staan.
Juist de jeugd behoort een technisch 
kader te hebben, die de atletieksport 
echt kan doseren tot in details, zodat 
de grove atletiekvormen kemachtig bij 
de c-d-junioren beheerst worden.
Minimaal twee trainingen per week is dan 
een absolute voorwaarde.
Als prestaties bij de jeugd duidelijk 
opgeschroefd kunnen worden, wordt de 
beleving geheel anders.
De atleten van de gevestigde orde hebben 
vanzelfsprekend recht op een verdere 
individuele ontplooiing, die dan ook 
gestimuleerd dient te worden.
Qua gebruik van de akkomodatie en de 
materialen is het bij avantri verzorgd. 
Als slot van deze vraag wil ik stellen 
dat atletiekbeoefening steeds het 
uitgangspunt moet zijn.

Wil je als trainer toppers onder je 
hoede?
Het is een loffelijk streven om straks 
een vereniging te zijn, die in de 
breedte op vele fronten zijn mannetje 
staat.
Dit is een belangrijke voorwaarde om 
door te dringen naar hogere klassen in 
de kompetitie.
De basis hiervoor ligt voornamelijk in 
de jeugdfase.
Je mag van mij aannemen dat hier de 
"klap" gemaakt kan worden.
Hé, jammer, hierdoor heb ik honderden 
punten laten liggen, waardoor mijn
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persoonlijke prestatie van 7414 punten 
zeker in de schaduw had komen te staan. 
Toppers begeleiden is een uitdaging, 
zeker gezien het al aanwezige hoge 
prestatieniveau, en een voortdurend 
zoeken naar de juiste individuele 
afstemming van de trainingsmethoden. 
Heel aardig is het om de trainingen van 
het distrikt West-2 polsstokhoog te 
mogen verzorgen voor jeugdige talenten, 
zoals Gerard Faay daar één van is.
Wat de toekomst biedt?
Ach.... we zien wel.
Enkele jaren terug heb ik een aanbod 
laten liggen om de bondstrainingen te 
verzorgen bij polsstokhoog, puur op 
basis van het zelf nog aktief willen 
zijn.
Hoe lang dat zal duren, zie ik wel.
Als het plezier en de gretigheid nog 
steeds aanwezig zijn, dan wil ik nog 
niet stoppen met de wedstrijdsport.
Als ik de polsstok zie of een meerkamp 
bekijk, dan krijg ik de kriebels.
Ja, atletiek is boeiend, het is en 
blijft voor mij een fascinerende wereld.
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Meerkampen bij avantri
In 1968 organiseerde onze vereniging 
haar eerste tienkamp voor jongens-a en 
heren.
Het was eigenlijk een voortzetting van 
de jaarlijkse tienkamp van ASV uit 
Ammerstol, die wegens terreinproblemen 
niet meer in staat was dit evenement te 
organiseren.
Omdat het middenterrein nog vol met 
bomen stond en in het midden een groot 
tegeltableau lag, werden de werpnummers 
verwerkt op het voetbalveld.
Het hoogspringen en polsstokhoog vond 
plaats in de verspringbak.
Met behulp van zakken schuimrubber werd 
dan de val nog enigzins gebroken.

Dat het eigenlijk zo geen haalbare kaart 
was, zal eenieder duidelijk zijn, dus 
werd er het 
j aar daarop 
via de krant 
een dringend 
maar toch 
verkapt 
beroep op de 
inwoners van 
Schoonhoven 
gedaan om zo 
spoedig 
mogelijk een 
nieuw bed te 
kopen.

De loopnummers over 400 meter en 1500 
meter werden vaak vergeleken met een 
ommetje in het park over een slecht pad. 
Toch kwam men graag naar Schoonhoven, 
want het was er altijd zeer gezellig. 
Enkele atleten namen een week voor de 
tienkamp zelfs vakantie op om alle grove 
sintels te verwijderen en de baan zo 
goed mogelijk beloopbaar te maken.
In 1972 werd er geen tienkamp gehouden 
daar men druk bezig was de baan om te 
bouwen tot een wat meer volwaardige 
akkomodatie.
De meeste bomen werden gekapt, het 
middenterrein geegaliseerd en 'n kantine 
met kleedkamers verrees uit het niets. 
Voorheen had men zich steeds moeten 
omkleden in het oude groene hok, dat ook 
nog als materiaalhok dienst deed en van 
waaruit ook de limonade en chips werden 
verkocht.

Inmiddels zijn er op de stormbaan al 20 
tienkampen gehouden, waaraan 330 atleten 
van 71 verenigingen deelnamen.
Een vijftal atleten nam 10 of meerdere 
keren deel: Theo Maat 11x, Henk de Leeuw

H eeft U soms

gebruikte matrassen
over? Wij kun n en  ze nam elijk  
erg goed gebru iken  bij h e t m a
ken van  een hoogspring-land ings- 
p laa ts op de a tle tiekbaan . W ilt 
U ze aan  ons afstaan?
D an graag  een  tele foon tje  01823- 
2566 of een b r ie fk a a r tje  aan  C. 
v. d. DOOL, A lbr. B eylinggracht 
44 te  Schoonhoven, en  wij kom en 
ze bij U th u is  ophalen.
W elk bedrijf w il ons helpen  aan  
afv a ls tu k k en  sch u im rubber of 
schuim plastic?
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den Bouter 11x, Henk Schep 10x, Frans 
van der Ham 10x en Gert Veldhuizen 10x. 
Begonnen werd er 682 maal en 583 maal 
brachten de deelnemers het tot een goed 
einde.
Grofweg 1 op de 7 deelnemers haalt het 
dus niet en moet voor het 10e nummer 
afhaken.
Het minst ver kwam de verst komende 
atleet uit Leeuwarden van AV Lionitas. 
Jan Bouma startte op de 100 meter en 
kwam niet aan de finish.
De meeste deelnemers kwamen van onze 
eigen vereniging en van AVR Rotterdam. 
Het hoogste puntentotaal behaalde Frans 
van der Ham met 6799 punten bij de heren 
Edwin Veer deed dat met 6071 punten bij 
de jongens-a.
Met de zevenkamp voor meisjes-a en dames 
werd in 1976 begonnen.
Tot en met 1988 namen hier 116 damés uit 
30 verenigingen deel.
De vijfkamp voor veteranen ging in 1983 
van start en hier namen 41 deelnemers 
uit 28 verenigingen deel.
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De parklopen bij avantri
In 1970 kwam Piet Stam in Schoonhoven 
wonen en werd lid bij avantri, omdat hij 
als atleet nog redelijk aktief was.
Voor de langere afstandslopers als Cees 
van der Heul en anderen wilde hij een 
gelegenheid scheppen, zich aan het 
Schoonhovense publiek te tonen.
Daaruit is de parkloop ontstaan, een 
schitterende wedstrijd langs de gracht 
en door het park van Schoonhoven.
Op 23 maart 1974 werd de eerste parkloop 
gehouden en inmiddels zijn er al weer 
15 parklopen achter de rug.
Elk jaar weer waren er de gebruikelijke 
bekers, medailles, herinneringen en de 
prijzen in natura, die door de bedrijven 
en plaatselijke winkeliers geschonken 
werden.
Ondanks het feit dat avantri weinig of 
geen reiskostenvergoeding uitkeerde, 
verschenen er toch vele topatleten op de 
parkloop, want het prijzenpakket was de 
moeite waard om te komen lopen.
Maar ook vele trimmers kwamen opdagen.

De prestatieloop kreeg in 1982 zelfs een 
internationaal tintje door de deelname 
van 40 kinderen van de Cowley Highschool 
St.Helens uit Engeland.
Een jaar later kwamen de basisscholen 
Bartholomeus uit Schoonhoven en De 
Kromme Draai uit Ammerstol met meer dan 
80 leerlingen naar de parkloop.
De meeste wedstrijdlopers waren er in 
1980 met 314 deelnemers.
Illustere winnaars leverde de parkloop, 
in de diverse categoriën van jong tot 
oud, soms op.
Elly van Hulst bij de dames en Yvonne 
van der Kolk bij de meisjes, om er maar 
eens een paar te noemen.
Bij de heren en jongens klinkende namen 
als Rob Druppers, Klaas Lok, Henk 
Tiebosch, Jack Valentin, Tonnie Dirks, 
Vincent Hoek, Aart Stigter, Steef Kijne 
en Ed van Gemeren.
Bij de veteranen waren het Piet van 
Alphen en Jan Zijderlaan sr., die de 
snelste benen bezaten.
Gerrit Kramer van AVR wist pas bij zijn 
15e parkloop te zegevieren.
De aanhouder wint, zullen we maar zeggen
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Al met al namen er precies 3333 atleten 
en trimmers aan deze parklopen deel.
Het parkoers in de beginjaren voerde 
door het "moordenaarslaantje" en was 
werkelijk een hel voor de deelnemers.
Na verloop van tijd besloot men dit pad 
niet meer te gebruiken en zo blessures 
te vermijden.
Ofschoon onze vereniging over voldoende 
starters beschikt, waren het in 1983 Jan 
en Ineke Kooiman uit Ammerstol, beiden 
werelduurrekordhouders op de schaats, 
die het pistool ter hand namen om de 
dames en de heren weg te schieten op de 
10e avantri parkloop.
Nellie Cooman deed dat in 1985 bij de 
prestatielopers.
In 1988 werd het startschot voor de 
prestatielopers gegeven door mevrouw 
Fanny Blankers-Koen, die in 1948 te 
Londen viervoudig olympisch kampioene 
werd.
Fanny hoefde geen geld voor haar komst. 
Waren de huidige topatleten ook maar zo.
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Oud-olympische spelen 
tijdens Schoonhoven 700
In 1981 bestond Schoonhoven 700 jaar, 
hetgeen voor onze vereniging reden was 
om iets aparts te organiseren.
Gekozen werd voor olympische spelen in 
de oude vorm, wat er in het kort op neer 
kwam, dat paarderennen, touwtrekken, 
hardlopen, worstelen en zingen moesten 
worden vertoond.
Eigenlijk hadden we voor dit evenement 
helemaal geen tijd, daar we volop met de 
bouw van de nieuwe kantine bezig waren. 
Gelukkig nam oud-voorzitter Cees van den 
Dool de organisatie van dit evenement op 
zich, zodat de bouw van de kantine en de 
andere wedstrijden gewoon door konden 
gaan.
Cees mobiliseerde massaal de jeugd van 
avantri voor het oefenen met de bordjes 
naar het voorbeeld van de echte spelen 
in Moskou.
Avonden lang hebben ze gerepeteerd, maar 
vlekkeloos ging het nooit.
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Anderen waren weer bezig om de typische 
Grieks uitziende kleding van inderhaast 
bijeen gezochte lakens te fabriceren.
Wat dacht u van het bouwen van de nodige 
strijdwagens?
Gelukkig bemoeide Hans Gubbels zich hier 
mee en schilderde Wim Rond de handel op. 
De paarden die na het stedenspel door de 
NCRV bij avantri op stal waren gezet, 
kwamen nu uitstekend van pas.
Een worstelklub uit Dordrecht, het 
Engelse Gloucester, de stedenspelploeg, 
de afdeling Gouda en avantri zelf 
streden op zaterdag 22 augustus voor de 
allerhoogste eer.
Zelfs het gedraai met de bordjes ging op 
deze dag vlekkeloos.
Diverse figuren werden er door de jeugd 
te voorschijn getoverd.
Bijna 800 toeschouwers hebben op die 
middag genoten van de onderlinge strijd 
die de ploegen streden.
Nadat de onderdelen verwerkt waren bleek 
de ploeg van avantri gewonnen te hebben 
en kon aanvoerder Frans van der Ham de 
lauwerkrans in ontvangst nemen, waarna 
de winnende ploeg een ereronde over de 
baan kon gaan maken.
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Cees van der Heul is 
f  erslaafd aan het lopen
Cees begon met hardlopen, net zoals elke 
Schoonhovense jongen in die tijd, samen 
met de militairen rondjes om de singels 
te draven.
Dat beviel goed en een estafetteloop op 
de Haven leverde hem bij de jeugd een 
eerste plaats op.
Gesteund door dit sukses schakelde Cees 
van schaatstrainingen naar hardlopen om. 
De eerste echte atletiekwedstrijd vond 
voor hem in Ammerstol plaats op de 600 
meter, die hij als junior-c won.
De basis voor een atletiekloopbaan was 
daarmee gelegd.
Cees behaalde in zijn sportcarrière 
twee gouden, twee zilveren en een 
bronzen medaille tijdens Nederlandse 
kampioenschappen.

Hij behaalde zijn eerste'medaille op 2 
maart 1969 op de 1500 meter indoor bij 
de junioren-a.
Deze wedstrijd werd gelopen in de oude 
RAI, om de pilaren met rondjes van zo'n 
150 meter.
Ook heeft Cees leuke herinneringen aan 
de invitatie-wedstrijden op Papendal en 
in het Brusselse Heizelstadion.
De atleten konden goed met elkaar 
opschieten en waren echte vrienden. 
Beroemd is het verhaal over de staking 
bij de Nederlandse kampioenschappen in 
Den Haag in 1973.
Bij de start van de 1500 meter was het 
het gebruikelijke zenuwachtige gedoe. 
Bij het appel ontbrak Jo Schout en na 
een oproep kwam die te laat aanhollen. 
De starter wenste door te gaan zonder 
die atleet.
Als één man staakten de lopers.
Later dat jaar werd het kampioenschap 
op Papendal toch beslist.



pagina 24 avantri zilver

Cees vocht als een leeuw, maar redde het 
niet.
Een andere spannende wedstrijd, om nooit 
te vergeten, vond plaats op de stormbaan 
De afstand was de ongebruikelijke 600 
meter.
Het ging slechts om twee atleten, Cees 
en de Engelsman Paul Pepler.
Het werd een gevecht op het scherpst van 
de snede, in feite één lange sprint.
Dan Cees voor, dan weer Paul.
Pas op het laatste rechte stuk vocht 
Cees zich voorbij Paul.
Zijn beste 1500 meter liep hij overigens 
op 9 juli 1975 in 't Deense Aarhus, waar 
hij slechts vier sekonden na olympisch 
kampioen John Walker in 3.43.5 over de 
finish kwam.
Een lange loopbaan heeft Cees gehad.

Hij liep rekords, kreeg in 1973 de Vlug 
en Lenig wisselbeker van het distrikt 
en.... kampte met soms zeer langdurige 
blessures.
Later waagde hij zich op de marathon en 
in Maassluis liep hij die afstand in 
2.35.00 met als voorbereiding maar zo'n 
100 kilometer training.
Zijn beste marathon liep hij in 1980 in 
het Franse Essone en kwam toen uit op 
een tijd van 2.20.10.
Cees werd opgenomen in de nationale 
ploeg en reisde de halve wereld over. 
Wedstrijden in Bulgarije, Amerika en 
Puerto-Rico, om er maar eens een paar te 
noemen.
Nog altijd houdt hij zich in konditie en 
loopt zijn kilometers op de weg en baan. 
Cees is verslaafd aan hardlopen.
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Bas Zwijnenburg en Ben 
Bubbels over hun doen en 
laten bij onze vereniging
Samen liepen ze in 1981 als jurylid bij 
de Europese jeugdkampioenschappen op de 
mooie baan Overvecht te Utrecht, maar 
ook samen met enkele anderen van Putten 
naar Schoonhoven om de jeugd van avantri 
op kamp te laten gaan.
Kortom reden genoeg om met beide heren 
eens terug te blikken op hun periode bij 
de vereniging.

Doordat de voetbal weinig aandacht aan 
de looptraining schonk, verzeilde Ben 
omstreeks 1965 in de atletiek.

Werd jeugdtrainer van de meisjesgroep, 
terreinknecht, jurylid en kollekteerde 
in de beginjaren bij atleten om wat 
speren en diskussen aan te schaffen.
Ben bleef voetballen en nam zo af en toe 
deel aan atletiekwedstrijden, met name 
in de kompetitieploeg.
Bij Bas verliep dat totaal anders.
Hij had kinderen op de atletiek en 
tuinde in de avantri-valkuil, door zich 
beschikbaar te stellen als chauffeur en 
begeleider van de jeugd naar wedstrijden 
Hij trimde indertijd samen met zijn 
vrouw wel bij Ad Verhoeff, zonder te 
beseffen dat hij daarbij ook al lid van 
onze vereniging was.
Van het een komt het ander, zodat hij al 
spoedig met een hark in de verspringbak 
stond.
Een jurykursus in 1974 was het gevolg.
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Al spoedig daarna ontstond het idee om 
alle aktiviteiten van de jeugd te gaan 
bundelen.
Besloten werd een jeugdkommissie op te 
richten, hetgeen in 1976 gestalte kreeg. 
In 1978 besloot de jeugdkommissie om met 
de jeugd op kamp te gaan ergens op de 
Veluwe, op initiatief van Ben Gubbels. 
Daar zoiets veel geld kost en avantri 
dat niet had, besloten Ben Gubbels, Bas 
Zwijnenburg, Frits de Vos, Leenderd den 
Boer, Rob Voorsluijs en Hin Veelenturf 
een sponsorloop te doen van Putten naar 
Schoonhoven.

Moe en versleten kwam de groep, na een 
tocht van 100 kilometer in 2 dagen, op 
zondag 19 november op de Nieuwe Singel 
aan.
De loop bracht ƒ 2300,—  op, hetgeen 
voldoende was om ongeveer 50 kinderen 
een kamp in Vierhouten te bezorgen.
De jeugd gaat nog steeds op kamp, al 
zijn Bas en Ben inmiddels al jaren uit 
de jeugdkommissie.
Beide heren hadden namelijk meer zin om 
met het jureren wat hoger te komen en 
volgde kursus op kursus.
Hierbij werden zij gesteund door de heer 
Henk Heyneman, een oud-atleet uit 
Schoonhoven, voorzitter van het distrikt 
West-2 en wedstrijdleider bij uitstek, 
die de vergrijzing van het toenmalige 
jurykorps maar niets vond en die jonge 
gasten graag verder wilde helpen.
Henk nam Bas en Ben mee naar de grote 
wedstrijden in Den Haag en Leiden om hen 
daar ervaring op te laten doen.
Het gevolg was dat zij in augustus 1981 
als jurylid op de Europese 
jeugdkampioenschappen terecht kwamen.

Voor dit evenement moesten zij overigens 
wel een week bij de baas snipperen en 
ƒ 80,—  voor de kleding betalen.
Ze hadden het er echter graag voor over 
om als windmeterkontroleur te fungeren. 
Beiden kijken nog met veel vreugde op 
deze grote wedstrijd terug.
Men was immers weer een ervaring rijker. 
Als vanzelfsprekend werd Bas juko van 
avantri en motiveerde andere avantrianen 
tot het volgen van kursussen en het 
dragen van het officiële tenue bij de 
vele wedstrijden.
Inmiddels is Bas doorgedrongen tot de 
nationale jurykommissie en steekt daar 
'erg veel tijd in.
Ben verkoos een andere richting binnen 
de sport, namelijk die van verzorger, en 
doet massages bij de atleten en andere 
sporters.
Ook dat komt niet aanwaaien en moest er 
de nodige uren studie worden gedaan.
Een groot deel van de avantrianen maakt 
tegenwoordig gebruik van zijn diensten. 
Bas en Ben zijn medeplichtig aan wat 
avantri tegenwoordig is.
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Henk de Leeuw den Bouter 
25 jaa r aktief als atleet
Een bekend figuur in het Schoonhovense 
sportwereldje is zeker Henk de Leeuw den 
Bouter, die met z'n rijzige gestalte z'n 
lange naam eer aan doet.
Vanaf de oprichting is hij al lid van 
onze vereniging, wat voor ons aanleiding 
was eens bij hem te gaan buurten en hem 
te laten vertellen over zijn veelzijdige 
sportcarrière.
Nadat het fotoboek met daarin weinig 
foto's en uitslagen van de door hem 
gedane atletiekwedstrijden opgezocht was 
stak Henk van wal.

Ik herinner me dat we in het begin maar 
met een paar atleten waren o.a. Koos 
Polak, Jan Kluifstra en nog wat anderen. 
We trainden in de gymnastiekzaal aan de

Oranjestraat (nu Het Klooster) gedurende 
de wintermaanden.
Tijdens de zomer waren er wedstrijden op 
het voetbalveld, daar er nog geen baan 
in Schoonhoven was.
In die beginperiode gooiden we nog met 
een houten speer, wat geen beletsel was 
om over de 40 meter te werpen.
De atletiek is voor mij slechts een 
zomersport, daar ik in de wintermaanden 
ook nog bij DOS-gymnastiek en bij 
DOS-volley aktief ben.
Het volleybal speel ik nog steeds, zij 
het nu in een lager team dan vroeger het 
geval was en fungeer al meer dan 20 jaar 
als scheidsrechter in deze sport.
Sport is een belangrijk iets voor mij, 
toch had ik geen sportleraar willen zijn 
Zoiets is tot je veertigste jaar wel 
leuk, maar later niet meer en wat moet 
je dan?
Ik ben nu leraar goudsmeden en dat 
bevalt mij prima.
Wel was ik in militaire dienst sergeant 
sportinstrukteur.
In die 25 jaar atletiek heb ik niet zo 
veel aan wedstrijden deelgenomen en 
beperkte ik me tot de tienkampen en wat 
andere leuke wedstrijdjes, zoals de 
klubkampioenschappen, waar ik altijd wel 
aan mee deed.
Aan bijna alle kompetitiewedstrijden heb 
ik wel meegedaan en dus ook de vreugde 
van promoveren en het ellendige gevoel 
bij degradatie meegemaakt.
Alleen in 1978 heb ik niet meegedaan, 
omdat ik toen drie maanden in het 
ziekenhuis vertoefde en ernstig ziek was 
Geweldig vond ik het dan ook dat avantri 
en de andere verenigingen, waar ik toen 
lid van was, mij bij terugkeer uit het 
ziekenhuis voor verder herstel een 
vakantie aanbood.
Dit gebaar heb ik zeer op prijs gesteld. 
Zo herken je de vriendschap en weet je 
waar je het allemaal voor doet. 
Klubrekords had ik indertijd volop, maar 
daar is er nu op dit moment nog slechts 
één van over, namelijk hinkstapspringen 
met een afstand van 13.22, wat ik op 
2 oktober 1971 vestigde te Zoetermeer. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal ik dat 
volgend jaar wel kwijt zijn, want het 
prestatiepeil binnen de vereniging is 
gelukkig nog steeds stijgende.
Toch heeft ieder rekord z'n eigen waarde 
voor de persoon die het vestigde in een 
bepaalde periode van zijn leven.
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De seniorenkompetitie 
van Blerick tot Breda
Nadat we in de eerste zes jaar van ons 
bestaan individueel wat suksesjes hadden 
geboekt, werd besloten om in 1970 voor 
het eerst aan de landelijke kompetitie 
deel te nemen.
Deze kompetitie bestond indertijd uit de 
hoofdklasse en drie lagere klassen.
We begonnen onderaan in de derde klasse. 
Het seniorenbestand van onze vereniging 
toen nog onder de naam van AVS, was niet 
groot, zodat Cees van der Heul als 
a-junior bij de heren werd toegevoegd. 
Nog voor dat er één stap was gelopen, 
was er met het inschrijven toch al een 
stap voorwaarts gezet.
Zo kon het gebeuren dat op zondag 3 mei 
1970 onze vereniging voor het eerst 
deelnam aan de landelijke kompetitie, in 
het dorpje Blerick, onder de rook van 
Venlo.

De ploeg bestond toen uit Henk de Leeuw 
den Bouter, Hans Sterrenburg, Gerrit de 
Jong, Henk de Langen, Cees van der Heul 
en Henk Schep, met als coach Jan Post en 
de supporters Marian Leeuwerik en Els 
Jansen.
De estafetteploeg bestaande uit Henk de 
Langen, Henk Schep, Cees van der Heul en 
Hans Sterrenburg, bracht het klubrekord 
op de 4x100 meter van 48.8 naar 48.0. 
Henk de Leeuw den Bouter verbeterde de

klubrekords speerwerpen en diskuswerpen. 
De ploeg behaalde in deze poule de derde 
plaats met 5725 punten.
De tweede wedstrijd werd op 31 mei te 
Amsterdam gehouden.
Ben Gubbels, Cees van der Heul, Henk de 
Langen en Henk Schep liepen de 4x100 
meter in 47.3.
Op 15 augustus was de ploeg in Utrecht 
waar Hans Boon verraste met een tijd van 
56.2 op de 400 meter.
De ploeg draaide aardig mee in dat jaar, 
maar kwam niet in de finale.
Het jaar daarop verscheen de ploeg op 
20 mei in Vught op de baan.
Het werd de beste wedstrijd tot dan toe. 
Cees van der Heul liep de 400 meter in 
53.5, Henk Schep de 100 meter in 11.3 en 
pakte eindelijk het klubrekord bij het 
verspringen met een afstand van 6.42.
De estafetteploeg met Cees van der Heul, 
Teus Stigter, Ben Gubbels en Henk Schep 
liep een klubrekord op de 4x100 meter in 
een tijd van 46.6.
Jammer was het dat we Frans van der Ham 
niet mochten inzetten omdat hij nog maar 
b-junior was.
De tweede wedstrijd was op 28 augustus 
te Zeist.
Hans Boon liep de 3000 meter in 9.41.0, 
terwijl Hans Sterrenburg 10.55 meter met 
de kogel stootte, ongeveer een halve 
meter boven zijn persoonlijk rekord.
Op 12 september was de ploeg in 
Amsterdam te vinden voor de beslissende 
wedstrijd.
Ondanks het feit dat Cees van der Heul 
hier een fantastische 3000 meter in 
8.30.8 liep, werd de finale dat jaar 
wederom niet gehaald.
In de eindstand bezetten wij de achtste 
plaats met 13455 punten.
In 1972 konden we eindelijk beschikken 
over a-junior Frans van der Ham.
Het was in de eerste wedstrijd te 
Amsterdam gelijk al raak, en met zes 
eerste plaatsen was de basis gelegd voor 
een eventuele finalewedstrijd.
De twee resterende wedstrijden waren van 
zo'n goed gehalte, dat we inderdaad op 
zondag 24 september de verre reis naar 
Friesland konden maken.
Hoewel we daar met vijf gemotiveerde 
atleten op de fraaie kunststofbaan 
verschenen, was het lang niet zeker dat 
we ook zouden kunnen promoveren.
Onze basis was eigenlijk te smal, maar 
wie niet waagt, wie niet wint.
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Kostbaar zilver voor 
vijf atleten van AVS
Schoonhoven — Vijf gelukkkige atleten, een zilveren 

medaille, verblijde supporters en een lachende voorzit
ter reden zondagavond terug naar Schoonhoven.

De klus was geklaard, de promotie was gelukt.
In de compctitie-finale, gehouden op de prachtige kunst- 

stofbaan van de atletiekvereniging Impala te Drachten 
heeft het Schoonhovense herenteam de 2e plaats 
veroverd.

Het was een spannende finale waarin 
de zes best geklasseerde teams 
van de 3e klasse (in totaal  ̂
teams) vochten om het Nederland; 
kampioenschap. De finale bestonr 
uit de teams van Altis (Amers 
foort), Kronos (Enschede), Siomc 
(Den Haag), AVC (Castricum) ei 
Impala uit Drachten.

Van deze zes ploegen promoveerden 
de eerste drie naar de tweede klas. 
Schoonhoven was in de compeitie 
als 4e geëindigd en kwam zo in 
de finale.

Deze prestatie van de AVS-ers had 
nog een extra tintje, want zij 
waren de kleinste ploeg van het 
competitiefront; maar 5 man, die 
samen 11 nummers moesten ver
werken.

De andere ploegen hadden op ieder 
nummer een verse kracht. De 
AVS-ers moesten ieder 3 nummers 
doen, wat op het laatst wel ver
moeiend is. Daarbij, was er veel 
wind, die de tijden en prestaties 
nadelig beinvloedde.

HENK DE LEEUW DEN BOUTER:
De 110 meter horden was voor deze 

ail-rounder een routine klus. Hij 
kwam in de buurt van zijn klubre- 
cord, wat hij probeerde te verbete
ren, hetgeen niet lukte door de 
wind. De tijd werd 17.6 sec. en 
een 3e plaats. Bij het discuswer
pen lukte het inde laatste worp, 
een nieuw klubrecord te smijten: 
36,34 meter en een le  plaats.

KEES VAN DER HEUL:*
Op de 3000 meter had Kees geen. 

moeite met zijn tegenstanders. Het 
is bijna ongelooflijk hoe hij zich 
verwijderde van de rest, in een 
mooie stijl lopend ging hij in 
8.46.0 als eerste over de streep. 
De 1500 meter liep hij in 4.03.5, 
wat ook du snelste tijd was.

HENK SCHEP
Henk hield moedig stand in het 

explosieve gezelschap van de 100 
meter, waaronder de Nederlands 
indoorrecordhouder Tamminga (- 
SIOMO), die dan ook won in 
11.3 sec. Henk stormde gelijk met 
de rest mee over de meet in de 
gemeenschappelijke tijd van 11.8. 
Hij moest daarna ver springen, 
met de 100 meter nog in de benen 
kwam hij tot 6.04 meter en een 
3e plaats.

HANS STERRENBURG:
Met de kogel stootte Hans maar 9.60 

meter wat hem zelf iets tegen viel 
maar toch goed genoeg was voor 
de vijfde plaats. Met de speer

kwam de junior-trainer tot een 
goede worp (37.50 meter), wat 
een persoonlijk rekord betekende 
èn een vierde plaats.

FRANS VAN DER HAM
Jeugdinternationaal (A-junior) Frans 

begon zijn dag met de 400 meter, 
die hij won in de nieuwe klub- 
en Goudse rekordtijd van 51,5 
sec. Met grote stappen en een 
goede verdeling van zijn krachten 
liep hij naar de eerste plaats. Met 
het hoogspringen kwam hij tot 
1.75 m en legde beslag op de 
derde plaats. Als hij zo door gaat 
met zijn prestaties iedere keer 
sneller te gaan, is hij volgend jaar 
een van Nederlands beste tien- 
kampers.

De 4 x 100 meter estafette was het 
sluitstuk van deze dag. Een groot 
vraagteken in de nieuwe samen
stelling (Gubbels moest voetballen 
en Stigter militaire dienst). Hans 
Sterrenburg moest de zware taak 
overnemen. Het ging fantastisch, 
met Henk Schep als de starter en 
Hans Sterrenburg als tweede loper 
en Kees van der Heul als loper 
nummer drie en Frans van der 
Ham als finishman stoven zij op 
een nog onverklaarbare wijze (als 
•of zij al jaren zo gelopen hadden) 
naar een nieuw record af (46.3 
oud en nu 45.8) en een derde 
plaats.

De eindstand was:
1. Altis 7974 pnt; 2. AVS 7711; 3. 

Kronos 7629; 4. Castricum 7608; 
5. Siomo 7140; 6. Impala 6454.
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Op zondag 6 mei 1973 verscheen de ploeg 
in Zeist, voor de eerste wedstrijd in de 
tweede klasse.
Het was daar echt hondenweer waardoor de 
prestaties dan ook onder de maat bleven. 
Er werden 11829 punten behaald.
De tweede wedstrijd was in Rotterdam op 
31 mei en bracht ons op een 28e plaats 
van de 36 ploegen.
Zondag 1 september werd er gestreden in 
Utrecht, waar 11984 punten werden 
behaald.
In het eindklassement bezette de ploeg 
de 27e plaats.
Begin 1974 liet de KNAU ons weten dat er 
een klasse bij kwam en dat avantri in de 
derde klasse geplaatst was.
Met goede moed begon de ploeg op 12 mei 
te Utrecht en werd negende.
Op 9 juni toog de ploeg naar Nijmegen 
zonder Cees van der Heul en Frans van 
der Ham, die in Sofia en Brussel een 
wedstrijd hadden.
De derde en vierde wedstrijd leverde ook 
niet veel punten op, zodat we 10e werden

dat jaar en ternauwernood aan degradatie 
ontsnapten.
In 1975 vonden de wedstrijden plaats in 
Vlissingen, Tilburg en nogmaals Tilburg. 
Ofschoon er hard voor een finaleplaats 
werd geknokt, werd die op 17 punten na 
niet bereikt.
Uitschieter in de tweede wedstrijd was 
Cees van der Heul die de 1500 meter in 
3.58.2 liep.
De eerste wedstrijd in 1976 te Bergen op 
Zoom bracht avantri op de 6e plaats. 
Frans van der Ham ontbrak op 2 mei door 
studie.
Op 23 mei werd te Tilburg 10804 punten 
aan het totaal toegevoegd en op 29 
augustus te Alphen aan den Rijn nog eens 
10916 punten.
Het bleek allemaal voldoende te zijn om 
enige weken later in de finale te 
Vlissingen te verschijnen.
Met een bus vol atleten en voor ons doen 
erg veel supporters, toog men op zondag 
12 september naar Zeeland om daar te 
strijden tot de laatste snik.
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Avantri promoveert 
naar tweede klasse
Schoonhoven — Het goede seizoen dat de atletiekver

eniging Avantri achter de rug heeft, waarbij vele 
persoonlijke en Goudse records zijn gesneuveld, 
heeft tot resultaat gehad dat een plaats is veroverd 
in de tweede klasse.

Met vijf andere topploegen uit de derde klasse, moest 
in Vlissingen gestreden worden om een plaats in de 
tweede klasse. Daarvoor moest men bij de eerste drie 
eindigen. Van te voren stond vast dat de verschillen 
erg klein zouden zijn, zodat alleen een optimale 
prestatie goed zou zijn.

Deze werd dan ook door de 
Avantri’s geleverd. Zes nieuwe 
persoonlijke records, een nieuw 
Gouds record en een clubre- 
cord 'waren de oogst op een 
door zon overgoten baan.

Frans van der Ham liep een goe
de 110 meter horden in 17 sec. 
(tweede plaats). Op de 100 me
ter noteerde Henk Schep 11.9 
sec. en Johny Jansen, een 
nieuw persoonlijk record (11.4 
sec.)

Kees v.d. Heul stond voor een 
zeer zware opgave, omdat hij 
zowel een 1500 meter als een 
5000 meter binnen een tijdsbe
stek van een half uur moest 
lopen. Hij deed dit voortreffe 
lijk en won de 1500 meter in 
3.56.7 min. In zijn spoor liep de 
jeugdige Jos Verlegh naar een 
nieuw persoonlijk record met 
een fraaie tijd van 4.14.4 min.

Met het zweet van de 1500 meter 
nog op zijn voorhoofd trad Van 
der Heul aan voor de 5000 me
ter, welke hij aangemoedigd 
door een grote schare suppor
ters, volbracht in 15.54.6. min.

Op de 400 meter zorgde Johny 
Janssen voor een nieuwe ver
rassing. Hij deed een ieder ver
steld staan van zijn nieuwe per
soonlijke record: 51.5 sec. Al
leen toploper Verhuist van 
Zeeland Sport kon hem van de 
eerste plaats afhouden.

Geïnspireerd door het goede suc
ces op de loopnummers konden 
de atleten, gespecialiseerd in de 
andere takken van atletiek, niet 
achterblijven. Wim Langeland 
haalde met een geblesseerde 
knie, bij het hoogspringen 1.75 
meter. Dick van den Dool het 
drie records naar het verleden 
verwijzen. Met 1.85 meter no
teerde hij een nieuw Gouds 
A-junioren record, een nieuw 
persoonlijk record en een even
aring van het clubrecord dat op 
naam stond van Frans van der 
Ham.

Gert Stigter wilde niet achterblij
ven en met een worp van 45.68 
meter gooide hij zijn oude re
cord aan diggelen.

Een goede discusworp van Rob 
Veer deed de, door omstandig
heden niet aanwezige H. de 
Leeuw den Bouter, bijna verge
ten. Hij kwam tot 33.50 meter. 
Bij het kogelstoten haalde hij 
zelfs een nieuw persoonlijk re
cord met 10.30 meter. Hans 
Sterrenburg deed, het niet veel 
minder (10.06).

De slechte omstandigheden van 
de verspringbak waren oorzaak 
dat ge>fn topprestaties verwacht 
konden worden. Desondanks 
waren de afstanden van Frans 
van der Ham (6.17 m.) en Wim 
Langeland (5.75 m.) zeer goed.

Met alleen de 4 x 100 meter nog 
op het programma stond Avan
tri op de derde plaats met 
slechts 19 punten voorsprong 
op Swift uit Roermond die dit 
verschil, volgens de algemene 
opinie, door hun sterke sprin
ters, wel zouden wegwerken. 
Maar het pakte heel anders uit.

Vooraf liep de reserve ploeg van 
Avantri een 4 x 100 meter en 
eindigde als tweede in 47.6 sec. 
Rob Veer, Jos Verlegh, Gert 
Stigter en René Scherrenberg 
zorgden hiervoor.

Toen kwam onder enorme span
ning het sluitstuk waarin de 
beslissing zou vallen. Frans v.d. 
Ham startte uitstekend en kon 
direct een voorsprong nemen. 
Een goede wissel met Wim Lan
geland vergrootte deze voor
sprong. De derde man, Henk 
Schep, kwam toen voor de taak 
te staan deze voorsprong tegen 
de nu snelle sprinters van Swift 
te behouden, wat hem bijzon
der goed gelukte, waarna Joh
ny Janssen als laatste loper de 
stok overnam en in een gewel
dige rush, door niemand meer 
in te halen, naar de finish snel
de.

Een nieuw clubrecord van 45 sec. 
rond en een plaats in de twee
de klasse was het resultaat van 
de fantastisch gelopen race.

De vreugde in het Avanti-kamp 
was groot en ontlaadde zich in 
een ware vreugdedans, waar
aan ook de streekploeg uit Alp- 
hen aan de Rijn deelnam, die 
de tweede plaats opeiste. De 
zeer gelukkige ploegleider, C. 
van den Dool, nam onder een 
enorm gejuich de derde prijs in 
ontvangst.

Einduitslag: 1. Lugurgus, Krom
menie, 11484 punten, 2. AAV 36, 
Alphen aan de Rijn, (11312), 3. 
Avantri, (11091), 4. Swift, Roer
mond (11050), 5. Zeeland Sport, 
Vlissingen (10460), 6. Attilla, Til
burg, (10152).
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De ploeg draaide in 1977 aardig mee in 
de tweede klasse en bereikte zelfs de 
zevende plaats.
Wim Langeland kwam in de tweede 
wedstrijd ongelukkig terecht en sprong 
een gat in het achterhoofd.
Ook verscheen er een damesploeg in dit 
jaar op de baan.
Marja Steeman verbeterde de klubrekords 
verspringen met 4.93 en de 100 meter in 
14.3.
In 1978 werd de herenploeg 9e en kwam 
dus niet in de finale.
Het jaar 1979 was een rampjaar, doordat 
drie goede atleten naar andere klubs 
vertrokken.
Gelukkig hield de rest van de jongens 
stand en degradatie kon nog maar net 
worden voorkomen.
Op 8 juni 1980 was de ploeg in Groningen 
en bereikte de 22e plaats van de 24 
ploegen.
Enige weken later was de 2e wedstrijd in 
Krommenie, waar avantri niet verscheen 
door gebrek aan atleten.
De ploeg degradeerde naar de 3e klasse. 
In 1981 kwam de ploeg in de middenmoot 
terecht en deed het kalm aan.

De ploeg krabbelde in 1982 weer uit het 
dal en werd dat jaar 16e.
Frans van der Grijn sprong in de derde 
wedstrijd te Spijkenisse 6.53 ver.
Henk Schep was op die dag 37 jaar oud 
geworden en vierde dat met een tijd van 
11.9 op de 100 meter en 6.15 bij het 
verspringen.
In 1983 kwam de ploeg weer in de finale. 
Frans van der Ham kwam in 1984 weer bij 
avantri terug en sprong 4.50 met de 
polsstok.
Cees van der Heul liep de 5000 meter in 
14.56.1 en Rob Voorsluis wierp de speer 
46.46 ver.
In de finale behaalde de ploeg een 7e 
plaats.
Ook in 1985, 1986 en 1987 kwamen heren 
steeds in de finale uit, maar de zo 
gewilde promotie wilde maar niet lukken. 
Men gaf echter de hoop niet op en de 
ploeg verscheen op 10 juli 1988 voor de 
zesde achtereenvolgende maal in de 
finale, ditmaal in Breda.
Traditioneel ook nu weer erg veel 
supporters en in de bus was de sfeer 
goed te noemen.
Zou het dan nu eindelijk lukken?
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Spannende atletlekfinale in Breda

Avantri tweedeklasser
Breda — De spanning 
steeg tegen het einde 
van de finale op de atle
tiekbaan in het Mastbos 
ten top. Met nog alleen  
de estafettes-nummers 
voor de boeg stond 
Avantri op de derde 
plaats met een minimale 
voorsprong op de ploeg 
van Horror uit Sneek. 
De beste vier kwam en in 
aanmerking voor de 
'promotie naar de tweede 
klasse.
Het zag er gezond uit toen de 
Schoonhovenaren in de eerste 
serie van de 4 x 100 meter hun 
Friese opponenten voor bleven. 
Maar de promotie kwam hele
maal binnen bereik nadat de 
ploeg van het Haagse VL&TC 
wegens het inzetten van een B- 
junior werd gediskwalificeerd. 
Diskwalificatie was er ook voor 
de ploeg van Sprint wegens een 
verkeerde wissel, waardoor de 
tijd van de reserveploeg telde 
voor het eindresultaat.
Na het wegvallen van V&LTC 
eindigde Sprint toch nog op eer
ste plaats met 16.294 punten ver
rassend gevolgd door Avantri 
met 16.033 punten. Nadat de 
Schoonhovenaren en vooral de 
meegereisde supporters bijna 
een uur in onzekerheid waren 
gelaten door het wedstrijd-secre- 
tariaat over de einduitslag („Oh, 
wat duurt die uitslag lang”) brak 
de feestvreugde over de behaal
de promotie echt los.
Spontaan werden de door voor
zitter Piet Stam meegebrachte 
flessen champagne ontkurkt en 
volgde een polenaise over de 
baan. Stam: „Volgend jaar in de 
tweede klasse draaien we weer 
goed mee. Want dan kunnen we 
jongens als Vincent Hoek en Job 
Zijderlaan, die nu nog B-junior 
zijn, opstellen”.

Avantri had het, nadat de ploeg 
na acht van de twaalf nummers 
nog op de zesde plaats stond, toch 
nog gered. Vijfmaal slaagden de 
Schoonhovenaren er niet in om 
de promotie naar de tweede 
klasse te bereiken. Maar een uit
stekende prestatie van Wim 
Langeland (33) op polsstokhoog 
(met een sprong van 4.50 meter, 
zijn beste seizoen-prestatie, 
droeg hij zeer belangrijke pun
ten bij) waren de Schoonhovena
ren weer helemaal terug in de 
race. Op de vijf kilometer ging 
het met Jos Schinkel (16.28.3) en 
Mart Spruit (15.18) niet helemaal 
naar wens, maar de estafette 
(derde in 44.3 achter V&LTC en 
AVR) viel daarentegen weer al
les mee.
In het eindklassement eindigde 
AV’47 op de zevende plaats met 
14.968 punten. De Boskopers 
stonden voor de finale ook al op 
die positie. Sportclub Reeuwijk, 
dat niet op alle nummers aan de 
start verscheen, sloot de rij met 
een tiende plaats met 6746 pun
ten.

Goed begin
De Reeuwijkers begonnen goed 
met een eerste plaats van het 
nieuwe talent Hans Veurink op 
de 100 meter in 10.7 sec. Een zelf
de tijd kreeg overigens ook Steef 
Ringeling van VLTC toe geme
ten. Ook de 400 meter was voor 
Veurink in 50.9 sec. Voorts liet 
Jeroen Prent (SR) de snelste tijd 
op de 100 meter horden noteren: 
15.4 sec.
Maar op de andere nummers 
kwamen de Reeuwijkers er niet 
aan te pas. Trainer Jan Schou
ten: „Wij misten Frank Eerland, 
Eddy de Kwant en Frank van 
den Berg door vakantie. We heb
ben aan de atleten over gelaten 
of zij mee wilden doen. Voor 
Hans Veurink en Jeroen Prent is 
het een goede training voor de 
NK, die volgend weekeinde in 
Groningen plaats hebben”.
Voor een andere Schoonhovense

overwinning zorgde Edwin 
Veer op verspringen met 7.13 
meter. Zijn clubgenoot Frans 
van der Grijn kwam tot 6.40 me
ter, de Boskopers André van 
Spronsen en Eelco Kranenburg 
tot resp. 6.52 en 6.35 meter. Frans 
van der Ham, niet helemaal her
steld van een blessure, deed toch 
mee op speerwerpen („het was 
een veredelde standworp”) en 
kogelstoten met resp. 45.40 en 
12.41 meter.
De overige resultaten waren: 400 
meter horden heren: Edwin 
Veer (Avantri) 15.6, Gerard 
Faay (Avantri) 16.8, Ton Groe
nendijk (AV’47) 16.5, André van 
Spronsen (AV’47) 16.7, 100 me
ter: Frans van der Grijn (Avan
tri) 12, Marco Zwijnenburg 
(Avantri) 11.2, 400 meter: Jeroen 
Prent (SR) 49.8, Richard Jonge- 
otter (AV’47) 51.5, Rene Faay 
(Avantri) 52.6, Jack Rodenburg 
(Avantri) 53.1, 1500 meter: Ba
rend Versluis (Avantri) 4.01.3, 
Jan Zijderlaan jr 4.12.2, Rene 
Brandt (AV’47) 4.08.5, discus
werpen: André Hoogendoorn 
(AV’47) 35.30, Henk de Leeuw 
den Bouter (Avantri) 34.34, Mare 
Vrielink (SR) 30.42, hoogsprin
gen: Ruud Broekhuizen (SR) en 
Gerard Faay (Avantri) 1.90 m„ 
kogelstoten: Mare Martens
(Avantri) 12.27 m„ Kees Ver
waal (SR) 11.37 m„ 5000 meter: 
Fred van Zoest (AV’47) 15.46.1, 
Jan de Jong (AV’47) 16.49.8.
De eindstand: 1. Sprint 16294 p„ 
2. Avantri 16033 p„ 3. Horror 
16053 p., 4. Tartletos 15984 p„ 5 
Swift 15970 p„ 6. Generaal Mi- 
chaelis 15167 p„ 7. AV’47 14961 
p„ 8. AVR 14585 p„ 9. NEA Vol 
harding, 10. Sportclub Reeuwijl 
6746 p. De beste vier promove 
ren naar de tweede klasse

BERT HERTOG
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Ad Vérhoef! en zijn leven 
in de sport
Het sportleven van Ad Verhoeff is nauw 
verbonden met de trimaktiviteiten van 
avantri.
Zelf een verdienstelijk afstandsloper en 
her en der aktief als microfonist, maar 
ook als oud papierophaler, redakteur en 
verkoper op de jaarlijkse rommelmarkt. 
Vele avonden en vrije dagen besteed Ad 
aan het uitzoeken van de opgehaalde 
spullen, zodat alles keurig klaar staat 
als de kramen worden ingericht.
Hij behaalde 17 jaar geleden als een der 
eersten 't diploma rekreatiesportleider. 
Vandaar dat hij begonnen is met het 
vormen van trimgroepen, eerst voor 
zichzelf, later in avantri-verband.
Zijn aktiviteiten zijn nog altijd een 
stimulans voor de bloei van de 
trimafdeling, die nu inmiddels tot 6 
groepen is uitgegroeid.
Elke woensdagavond van april tot oktober 
wordt op de stormbaan een coopertest 
gehouden, waarbij elke deelnemer zijn 
eigen mogelijkheden en konditie test.
De onderlinge verbondenheid van de 
deelnemers, die elkaar stimuleren, is 
groot.
Eveneens groot is het aantal deelnemers.

Een aantal van 55 is normaal te noemen. 
Uit deze aktiviteiten is de jaarlijkse 
dijkloop ontstaan, die eerst door Ad, 
maar sinds er ook een wedstrijd aan 
verbonden is, in het wedstrijdprogramma 
van avantri opgenomen is.
Ad is niet de enige die zich voor het 
trimmen heeft ingezet.
Dick Wesdorp, Jan Kuijlenburg en Corrie 
Zwijnenburg zijn een paar van die 
anderen, die hun sporen in de trim 
hebben verdiend.
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Gemeente Jljmseïiop.

0 p  »  mei <p<?5 ts iw ö r  estafette-

foper's van öe iltMiHieWemniijmij 
Svfwonfïoven Sijlwf Jïtonumimt 
uoor te geuaflenen 1040 -1945 te 
Hsmsdtop een vuur onfsfoliën, óerf 
üoor hen naar Scfinonfiouen weró 
avenjelirarftf.
lïlojje te herinnering « * 0  óe ge- 
uafenen  en óe é a n w a a  rfieié uoor 
óe meóe óoor Iten heuochten urtj~ 
ïn tió , steeós ütjuen uooriïeuen .

£>s 'burgemeester 
urm Benschop,

Een vuur te r herdenking
Met de herdenking van de bevrijding van 
Nederland door middel van een fakkelloop 
werd al voor het bestaan van onze 
vereniging begonnen.
De eerste keer van de huidige vereniging 
ging vanuit Benschop in 1965, waar kort 
voor de bevrijding mensen gefusilleerd 
werden.
De tocht was maar kort, maar stond in 
het teken van een grote belangstelling. 
De estafetteloop met de fakkel was het 
symbool voor een waardige viering van de 
bevrijding.
Maar het verlangen ging verder.
In Wageningen, waar de wapenstilstand 
werd getekend, is iedere 5 jaar de 
nationale herdenking van dit feit.
Het vuur wat daar ontstoken is, wordt 
iedere keer vanuit Frankrijk gehaald. 
Schoonhoven was een van de eerste 
gemeenten die zich aansloot, bij wat nu 
een nationale manifestatie geworden is. 
Eenmaal in Wageningen aangekomen was er 
ook altijd Dik van Wijk, een voormalig 
inwoner van Schoonhoven en jarenlang lid
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van de Wageningse gemeenteraad en tevens 
lid van het bevrijdingscomité.
De gehele nacht bleef, hij wachten op de 
komst van de Schoonhovenaren.
Vanuit Wageningen gaat het vuur verder 
door heel Nederland.
Soms te paard, per auto, per motor, per 
fiets, maar ook te voet, zoals avantri 
nu al vele keren heeft gedaan.

Zo'n estafette vraagt enthousiasme en 
die is er altijd geweest, van trimmer 
tot de beste atleet.
Het vraagt ook veel begrip, zeker de 
stop in Rhenen op de Grebbeberg, waar 
men steeds 1 minuut stilte in acht 
neemt.

De estafette vraagt ook organisatie, 
want het vuur moet immers brandende 
gehouden worden en een fakkel kan wel 
eens uitgaan.
Achterin de bus of de auto werd dus een 
lamp aangestoken als reservevlam.
Het vervoer was ook zo'n probleem. 
Legendarisch is de tocht per veewagen. 
Kleumend en in dekens gehuld werd door 
de op dat moment niet lopende atleten de 
tocht volbracht.

Eenmaal weer terug in Schoonhoven, was 
er altijd weer die wachtende menigte, 
dat laaiende vuur en de herdenking van 
de strijd tegen onderdrukking en geweld. 
Dat is avantri ten voeten uit.
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Genturion Gerrit de Jong 
is een fenomeen
In zijn vakantie was er een vriendin van 
kantoor jarig.
Ze logeerde in Mainz in Duitsland.
Kom, dacht Gerrit, ik ga haar opzoeken. 
Hij pakte de trein naar Simpelveld en 
trok de wandelschoenen aan.
Zo is Gerrit de Jong, een rustig mens op 
het oog, maar een meer dan enthousiaste 
wandelaar.
Het begon met snelwandelen, rondjes om 
de baan of wat langere afstanden op de 
weg.
Dat wil hij ook graag propaganderen in 
Schoonhoven.
Twee keer per jaar is er een wedstrijd, 
en in 1986 organiseerde hij zelfs het 
Nederlands kampioenschap snelwandelen 
over 50 kilometer in Schoonhoven tot in 
de perfektie.
Snelwandelen is voor de jeugd een zeer 
moeilijke sport, volgens de Jong.
Er moet veel op de techniek geoefend 
worden.
Het leukst is echter dat er al snel veel 
buitenlandse reizen kunnen worden 
gemaakt.
Stapels plakboeken spreken daarvan, 
vooral in de latere jaren toen lange 
afstandtochten werden gemaakt van soms 
honderd en meer kilometers.
Meer dan 75000 kilometer werden er al 
door hem gewandeld.
Ruim de wereld om dus.
Voorbeelden: de ronde van Nederland in 
10 dagen, afstand 1000 kilometer, 
Parijs-Schoonhoven met 6 kollega's in 
5 dagen, wedstrijden in Ierland, België, 
Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland, maar bovenal in 
Engeland, waar hij al in 1970 centurion 
werd door de 100 mijl binnen 1 etmaal te 
lopen.
Uitvallen was er niet vaak bij, wel in 
de ronde om het IJsselmeer, toen hij 
volkomen uitgeput na 200 kilometer van 
de weg werd gehaald.
Trots vertelt hij dat hij in 1988 op 
46-jarige leeftijd nog zijn rekord op de 
50 kilometer verbeterde.
Praten met Gerrit de Jong is vooral 
luisteren naar een man, die veel meer 
deed dan alleen maar wandelen.
Zo begeleidde hij 8 maal een ploeg
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wandelaars in Parijs-Colmar, over een 
afstand van 500 kilometer.
Ruim 15 jaar was hij sekretaris bij onze 
vereniging en maakt hij al vele jaren 
deel uit van het bestuur van de afdeling 
Gouda van de KNAU.
Zijn bestenlijsten, het resultaat van 
vele avonden speurwerk, werden gretig 
gelezen.
Maar bovenal is er de organisatie van de 
tienkamp bij avantri.
Begonnen in Ammerstol, later voortgezet 
op de stormbaan.
Temidden van de oude hindernissen 
leverden de atleten hun prestaties.
Ze landden op oude matrassen die op de 
avantri-manier waren ingezameld.
Het veranderde in de loop der jaren 
allemaal, de baan, de materialen, maar 
vooral de prestaties werden beter.
Gerrit rekende ze allemaal uit en legde 
de prestaties vast in zijn plakboeken 
en....op latjes.

Elke atleet kreeg namelijk na afloop van 
de tienkamp zijn prestaties op kleine 
latjes en kon in de loop der jaren de 
eigen vooruitgang meten.
De plakboeken illustreren bovendien de 
vooruitgang van dit moeilijke onderdeel 
in de atletiek.
Van 3800 punten in het begin, tot 7000 
punten later.
Gerrit de Jong, ook nog unieraadslid van 
de KNAU, heeft het allemaal vastgelegd. 
Maar, zucht hij: wandelen blijft het 
mooiste.
Parijs-Colmar, ik loop ook zelf nog eens 
die afstand.
Tot op heden is zijn langste afstand 
376 kilometer.
Dit was de wedstrijd Parijs-Brussel, 
waarbij hij in 1985 als 10e na 54 uur,
46 minuten en 10 sekonden over de streep 
kwam.
Schoonhoven zal hem nog dikwijls zien, 
wandelend op zijn parkours om de gracht.

Snelwandelen bij avantri
Vanaf 1974 werden er bijna ieder jaar 
2 snelwandelwedstrijden verwerkt.
Eerst waren het aparte wedstrijddagen en 
later kwamen er ook andere onderdelen 
van de atletiek bij.
Vanaf 1981 was er een wedstrijd van 30 
of soms 35 kilometer.
Ook waren er in 1975 en 1976 Nederlandse 
kampioenschappen aan verbonden voor de 
junioren op de 10 kilometer.
De meeste deelnemers waren er op 29 
augustus 1982 met een aantal van 36, 
inklusief de junioren.
In 1986 was er op 12 oktober het 
Nederlands kampioenschap 50 kilometer 
met 24 deelnemers waaronder 4 veteranen. 
Van de 20 wandelaars die heelhuids de 
finishlijn zouden passeren, werd Jan 
Cortenbach van OLAT Nederlands kampioen. 
Hij had er 4 uur, 14 minuten en 54,1 
sekonden voor nodig.
Deze tijd was de snelste ooit gelopen op 
een kampioenschap in Nederland tot op 
dat moment.
Vanaf 1974 tot heden kwamen er vele 
wandelaars van zo'n 41 verenigingen naar 
Schoonhoven.
Niet alleen uit Nederland, maar ook uit

landen als België, Duitsland, Engeland 
en Zwitserland.
In 1989 en dan op 1 oktober zal avantri 
weer proberen te zorgen voor een goede 
organisatie van de NK 50 kilometer.
Dit wegens het 25 jarig jubileum van de 
atletiek- en trimvereniging avantri.
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Lia Steeman over haar 
ervaringen bij avantri

Ze loopt al heel lang mee binnen 't toch 
wel kleine wereldje van de damesatletiek 
bij onze vereniging.
Dat het niet alleen bij lopen gebleven 
is, moge uit het gesprek wat wij onlangs 
met haar hadden, blijken.

Ik ben in 1975 met atletiek begonnen en 
daar in 1979 weer mee gestopt doordat ik 
toen naar Delft verhuisde en geen tijd 
voor sport kon vrijmaken.
In december 1981 kwam ik weer terug naar 
Schoonhoven en ben gelijk weer lid 
geworden, daar ik de atletiek erg miste. 
Al gauw daarna ben ik Hin Veelenturf en 
Frans van der Grijn gaan helpen met de 
trainingen van de jeugd.
We liepen dan 's winters met een aantal

junioren rond de stad en de zomermaanden 
daarop trainde ik samen met Hin de 
meisjes-d.
Het eerste jeugdkamp wat ik meemaakte 
was in 1982 te Vierhouten en sindsdien 
ben ik nog vele malen meegeweest.
De kampen voor de oudere jeugd, die in 
Polsbroek bij de familie Zijderlaan 
werden gehouden waren altijd zeer leuk. 
In 1983 ben ik in de jeugdcommissie 
gekomen en enige tijd later in het 
bestuur van avantri.
Mijn eigen atletiekprestaties waren niet 
zo geweldig, maar wel voldoende om een 
keer met de Goudse afdelingsploeg mee 
naar Solingen te gaan, waar ik op de 
800 meter uitkwam.
Verder kwam ik gedurende vele jaren uit 
in het kompetitieteam van avantri.
De laatste tijd ben ik niet zo fanatiek 
meer, ofschoon ik vorig jaar mijn 
persoonlijk rekord op de 100 meter nog 
verbeterde van 14.4 naar 13.9.
Jammer is het dat er nog steeds weinig 
dames zijn, want alleen trainen is niet 
zo gezellig als met een groepje.
Aan andere sporten heb ik ook gedaan, 
zoals gymnastiek, waarvan ik me herinner 
dat ik daar tijdens kringwedstrijden 
altijd voorop mocht lopen, daar ik de 
kleinste was, wat ik afschuwelijk vond. 
Toch kwam ik nog in de selektie en moest 
toen twee tot drie keer in de week 
trainen.
Dit kon ik echter niet meer opbrengen en 
ben toen gaan volleyballen en met het 
jeugdteam twee keer kampioen geworden.
In 1983 ben ik daarmee gestopt omdat ik 
toen de jongens pupillen bij avantri 
ging trainen, waaronder Tim van de Veen, 
Roald Verhoeff en Raoul Heerens.
Dat was wel moeilijk maar wel leuk om te 
doen.
In 1987 ben ik gestopt met het geven van 
trainingen, daar ik het veel te druk heb 
met andere dingen zoals mijn werk in het 
St.Jozefziekenhuis, alwaar ik het werk 
van het huishoudelijk personeel moet 
verdelen en andere zaken moet regelen. 
Daarnaast ga ik veel met Arjan mee als 
die z'n rondjes als marathonrijder op de 
ijsbaan moet rijden.
Leuke momenten bij avantri zijn voor mij 
ongetwijfeld de kampen, het geven van 
training, het meedoen aan de honderd 
slotentocht en het halen van het vuur 
uit IVageningen, wat herinneringen zijn 
die me altijd dierbaar blijven.



pagina 40 avantri zilver

Susanne van de Bosch 
train t liever buiten
Ik ben nu inmiddels al weer 8 jaar met 
atletiek bezig.
Mijn zus Chantal heeft mij indertijd bij 
de atletiek gehaald.
Ook mijn moeder doet aan atletiek.
Ja, ik vind avantri een heel leuke klub 
waar ook veel andere dingen gebeuren dan 
alleen maar sporten.
Een paar jaar geleden zijn we op de 
televisie geweest met de blufshow en ik 
mocht daar een demonstratie hoogspringen 
geven.
Dat is toen een hele leuke dag geworden. 
Nu ben ik eerste jaars juniore-c en in 
onze groep zitten zo'n 15 meiden.

Jammer is het dat we slechts één keer 
per week trainen want eigenlijk zou ik 
best wel meer willen trainen.
De training in de sportzaal vind ik niet 
zo geweldig, want trainen doe ik liever 
buiten op de stormbaan.
Het beste ben ik in hoogspringen en 
verspringen.
Speerwerpen en kogelstoten gaan ook heel 
goed.
Afgelopen zomer ben ik klubkampioen op 
de meerkamp geworden.
Hardlopen gaat niet zo best en vind dat 
ook niet zo leuk om te doen.
Ik zit op de LEAO in Gouda op school. 
Naast de atletiek heb ik als hobby 
pianospelen.
Dat doe ik als ik uit school kom.
Dan ik eens even lekker alles afreageren 
en de toetsen een grote aframmeling 
geven.
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De honderd slotentocht
Op de zwoele zomeravond van de zevende 
juli in 1975 besloten een vijfentwintig 
atleten wat verkoeling te zoeken en wat 
aan hun uiterlijk te doen middels een 
modderbad.
Bepaald schoon kwam het gezelschap, na 
het doorkruisen van honderd watergangen, 
niet op de stormbaan aan.
Ze stonken na afloop nog dagenlang waar 
ze stonden of liepen want niet iedere 
sloot was uitgebaggerd.
Het evenement werd daarna in 1983, 1985 
en 1987 herhaald tijdens het bezoek van 
onze engelse vrienden uit Gloucester. 
Deze werden onder het valse voorwendsel 
van een verkenningstocht door de polder 
meegenomen, om daarna de schrik van hun 
leven te krijgen.
Het vervoer naar de startplaats op de 
Slangeweg te Polsbroek ging altijd met 
een grote hooiwagen van Jan Zijderlaan, 
hetgeen zeer veel bekijks opleverde.
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Avantri behaalde vee! 
erem etaal in 25 jaar
Overzicht van de behaalde ereplaatsen 
bij Nederlandse kampioenschappen en 
c-spelen in chronologische volgorde.

Naam Goud Zilver Brons
Cees van der Heul 2 2 1
Frans van der Ham 3 14 7
Gert Stigter 2 1
Wim Langeland 1 1
Jan Zijderlaan sr. 1
Ronald Driesse 1 1
Edwin Veer 1 2
Marco Zwijnenburg 
Vincent Hoek 5 1

1

Gerard Faay 1 2
Brenda Sleeuwenhoek 1 1
Roald Verhoeff 1
Kompetitieploeg heren 2 1

T3 27 TE

In totaal zo'n 56 stuks aan eremetaal.

Het meeste eremetaal werd behaald bij 
het polsstokhoogspringen, meerkampen en 
de loopnummers op de middenafstand.
Frans van der Ham behaalde in zijn tijd 
bij V&LTC ook nog eens 11 medailles. 
Vermoedelijk is Frans ook rekordhouder 
met zijn in totaal 54 afgemaakte 
tienkampen, waarvan er 23 boven de 7000 
punten waren en hij werd 27 maal in een 
nationale ploeg opgenomen.
Vincent Hoek tenslotte heeft in 3 
leeftijdsgroepen de beste tijd tot heden 
gelopen in Nederland en wel op de 1000

meter jongens-d, 800 meter jongens-c en 
de 1000 meter jongens-b.

Indoor in De Meent De dijkloop bij avantri
Sinds de ingebruikneming in mei 1970, 
waarbij Cees van der Heul de 800 meter 
in 2.06.7 liep zijn er door ons een 16 
wedstrijden georganiseerd voor de 
atletiekmensen in onze vereniging.
Een van de oudere rekords stamt nog uit 
het jaar 1976, toen Leo Poirot van 
AAA uit Alblasserdam tot een hoogte van 
1.90 kwam bij het hoogspringen.
De wedstrijden waren altijd goed bezet.

In 1976 werd gestart met deze loop, die 
begon als trimloop in navolging op de 
aktie sportreal.
In 1977 waren er ruim 500 deelnemers.
Bij onze 13e dijkloop in 1988 moesten we 
tevreden zijn met de helft en de 
veteraan Frits Boudewijn was heer en 
meester van de 20km wedstrijd.
Het parkoers van deze loop voert over de 
prachtige Utrechtse dijk.
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Redakteur Henk Schep 
over avantri magazine
Iedere zichzelf respekterende vereniging 
geeft wel een verenigingsorgaan uit.
Het geeft immers de mogelijkheid tot een 
extra kommunikatie tussen bestuur en 
leden en is tevens een visitekaartje van 
de klub naar buiten.
In de eerste 8 jaar van onze vereniging 
was er nog geen klubblad.
De mededelingen gingen in die periode 
via goedbedoelde maar soms knullige 
briefjes, mondeling of via de tamtam. 
December was altijd een zeer spannende 
maand want behalve St.Nicolaas verscheen 
er tegen oudejaarsdag de befaamde 
bestenlijsten van de toenmalige 
sekretaris Gerrit de Jong.
Dat was smullen geblazen, want iedere 
geleverde prestatie en andere informatie 
betreffende jezelf stond daarin.
Voor een klubblad was er in die tijd 
geen geld beschikbaar, daar we nog met 
de voetbalvereniging samen waren.
Op een van de ledenvergaderingen heb ik 
wel eens het voorstel gedaan om een blad 
te maken, maar dat werd van de hand 
gewezen als zijnde een onmogelijke zaak. 
Toen we in 1973 eenmaal zelfstandig als 
atletiekvereniging gingen draaien deed 
ik eenzelfde voorstel.
Men vond het prima met dien verstande 
dat het de vereniging niets mocht kosten 
Das werden enkele winkels en bedrijven 
in allerijl bezocht om wat advertenties 
te plaatsen in ons blad, wat avantri 
magazine zou gaan heten.
Uit de boedeldeling met de voetbal was 
er nog een schrijfmachine overgeschoten, 
dus kon ik gelijk aan de gang.
Voorzitter Cees van den Dool schreef in 
het eerste nummer, wat in september 1973 
verscheen, het openingswoord.

Hartelijk welkom avantri magazine

Een zeer welkome aanwinst in onze 
vereniging.
Avantri magazine zal in een behoefte 
voorzien, dat staat nu al vast.
Redakteur Henk Schep wensen wij alle 
goeds en sterkte en wij danken hem voor 
zijn prachtig initiatief.
U kunt zijn taak wat verlichten door af 
en toe ook eens wat kopy in te leveren.

Het blad verscheen op een oranje kaft en 
was langwerpig van formaat met een 
oplage van 120 exemplaren, waarmee de 
eerste fout ook gestalte kreeg, want we 
hadden er 149 nodig.
Stencillen van het tekstgedeelte werd 
gedaan op de machine van Cees van den 
Dool.
De omslag en advertenties werden in 
kleur gedrukt bij een kollega, die een 
offsetpers thuis op zolder had staan.
Al spoedig kwamen Ad Verhoeff en Pieter 
van den Dool de redaktie versterken.
De jaren daarop paste de redaktie steeds 
het formaat aan de voor die tijd ideale 
vorm.
De inhoud en vorm van avantri magazine 
sprak nogal wat mensen aan en er 
verschenen steeds meer komplimenten aan 
het adres van de redaktie.
Niet alleen de plaatselijke pers maar 
ook de atletiekwereld citeerde met een 
zekere regelmaat ons blad.

In 1978 was er 'n wedstrijd van seven-up 
om het beste klubblad van Nederland en 
Ad Verhoeff zond een aantal magazines in 
met gevolg dat de redaktie op 2 mei werd 
uitgenodigd op sportcentrum Papendal. 
Daar bleek dat maar liefst 1368 klubs 
hun lijfblad hadden ingezonden.
Een kernjury van vier mensen zorgde voor 
de eerste schifting, waarna er nog zo'n 
duizend bladen op de zeef bleven liggen. 
Een elf man sterke jury bekeek daarna de 
bladen, waarbij als criteria golden: 
uiterlijke vorm, presentatie, opmaak 
binnenin, onderwerpenkeus, informatie, 
tekstuele en druktechnische verzorging, 
illustraties en originaliteit.
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Avantri magazine kwam bij de eerste 25 
en behaalde een eervolle vermelding, wat 
ƒ 777,77 opleverde, hetgeen de redaktie 
als beginbedrag in het bouwfonds voor 
het nieuwe klubgebouw stortte. 
Vermeldenswaardig uit die jaren is ook 
het feit dat de jeugd van avantri soms 
massaal bij ons thuis het blad kwam 
vouwen en in elkaar zetten, hetgeen 
menige baal patat en kroketten kostte, 
want men bleef ook eten.
Menig gezellig uurtje leverde dat op.
De bouw van het klubgebouw had echter 
nadelige gevolgen voor avantri magazine. 
Ons blad verscheen in dat jaar slechts 
twee keer, omdat we onze tijd voor de 
bouw nodig hadden.
Daar ik ook nog sekretaris was besloot 
ik na verloop van enige jaren uit de 
redaktie te gaan en het klubblad aan 
anderen over te laten.
Henk Fredrikze nam die taak op zich en 
heeft dat gedurende een aantal jaren 
met sukses gedaan.

Eind 1986 gaf Henk Fredrikze te kennen 
als eindredakteur te willen stoppen.
Daar ik met m'n vrije tijd toch al geen 
raad meer wist, besloot ik opnieuw het 
klubblad te gaan verzorgen.
Alleen zou het anders aangepakt moeten 
worden dan vroeger het geval was.
Het formaat werd groter en er kwamen een 
aantal redaktieleden bij die ieder over 
hun eigen rubriek kunnen beschikken, 
terwijl ook het gebruik van zwart-wit 
foto's mogelijk is geworden.
De oplage is inmiddels 450 exemplaren en 
wordt in eigen beheer gedrukt, wat een 
enorme kostenbesparing is.
Al met al proberen we een zo goed 
mogelijk klubblad uit te geven, waarvan 
we hopen dat het goed gelezen wordt.
De leden dienen er echter samen met de 
andere redaktieleden voor te zorgen dat 
alle tekst op tijd wordt ingeleverd.
Aan mij zal het niet liggen om avantri 
magazine op een nog hoger niveau te gaan 
brengen dan het nu al staat.


