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| Voorwoord
Het is gelukt! ... enkele dagen voor de reünie is dit overzicht van 40 
jaar Avantri klaar. Met dank aan Jos Verlegh die in vier weken tijd 
de stukken geschreven heeft.
Wij als commissie hebben geprobeerd om Jos te voeden met 
ideeën. Natuurlijk zijn we er ons van bewust dat we in dit overzicht 
niet iedereen kunnen noemen.
Zoals de juryleden die altijd klaar staan, de kantinemedewerkers, 
de baanploeg, oud papier ophalers, trainers enz.enz.
We zullen vast wel mensen niet persoonlijk hebben uitgenodigd 
voor de reünie. Dit was niet te voorkomen.
Een aantal zaken is niet beschreven. Dit is slechts een greep uit het 
wel en wee van Avantri. In het 25-jarig jubileumboek kwamen weer 
andere zaken voor het voetlicht.
Samen met deze uitgave krijgen we toch een goed overzicht van 40 
jaar Avantri.

Wij wensen u veel leesplezier.

De jubileum-commissie
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Inleiding

| Vreemde vogels die Avantrianen
'He ze hebben 'm al'. Hebben jullie als lopers ook zo'n last van 
deze leuk bedoelde opmerking. Probeer deze dan eens. 'Nee, ze 
moeten mij hebben'.
Negen van de tien lolbroeken staan dan met de mond vol 
tanden. Voor ze een antwoord paraat hebben ben je als loper al 
weer buiten gehoorafstand. Vreemde vogels, die hardlopers, zie 
je ze denken.

Atletiek is een sport voor individuen. Kijk naar de eenzame 
snelwandelaar die meewarige blikken van voorbijgangers heeft te 
trotseren, de tobbende tienkamper die zijn polsstokken niet op zijn 
auto gebonden krijgt, of de hardloper die in weer en wind de straat 
opgaat en vaak de berm induikt om voortrazende auto's te ontwijken. 
Nee, dan die spierbundels die de stilte rond de stormbaan 
doorbreken met hun oerkreten als ze een kogel of discus 
wegsmijten.
Dat bonte gezelschap einzelgangers is lid van een en dezelfde 
vereniging. Een club die ook nog eens onderdak verschaft aan een 
stelletje vrolijke verstandelijk gehandicapten, beter bekend als de 
NSG. Vreemde vogels daar op die stormbaan.

Veertig jaar Avantri. Een moment om bij stil te staan, ook in de vorm 
van een jubileum boekwerkje.
Maar hoe krijg je vier decennia atletiek op papier, zonder historische 
gebeurtenissen en Avantrianen tekort te doen? Een onmogelijke 
opgave. Daarom is dit slechts een greep uit de geschiedenis. Bij 
voorbaat excuses aan alle mensen die zich niet terugvinden in deze 
vogelvlucht.

Een beetje sporter heeft een groot ego. En omdat Avantrianen uit het 
betere topsporthout zijn gesneden, kunt u zich wel voorstellen hoe 
het met hun ego’s is gesteld. Temeer een topprestatie dat deze 
jonge, gezonde vereniging nu de, om in atletiektermen te blijven, 
veteranenleeftijd heeft bereikt en nog steeds kern gezond is.
Ook vreemde vogels kunnen oud worden, heel oud.

Jos Verlegh

M m m L __________________________
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Een rijke atletiek historie

| Een rijke atletiek historie
Bladeren door veertig jaar geschiedenis van Avantri levert een 
schat aan informatie op. Tal van leuke en soms minder prettige 
ervaringen zijn terug te vinden in Avantri’s jaarverslagen. Een 
vogelvlucht door de historie.

Schoonhoven kent een rijke atletiek historie. Avantri viert weliswaar 
zijn veertigjarig bestaan, maar al ver voor die tijd werd in Schoon
hoven aan atletiek gedaan. Van 1948 tot 1960 was de vereniging 
verbonden aan de plaatselijke voetbalclub. Maar zelfs voor de 
Tweede Wereldoorlog kende de gymnastiekvereniging DOS een 
atletiekafdeling. Ook toen al werd een Schoonhovenaar nationaal 
kampioen polsstokhoogspringen in de persoon van Cor Lamoree.

Na twaalf jaar atletiek tussen de voetballers, werd tot verdriet van 
de atleten, de koppeling losgelaten. De oorzaak van de breuk is 
een bekend probleem, gebrek aan leidinggevenden. Dat mag toch 
wel typerend voor de vereniging worden genoemd. Ook nu nog 
houdt een vrij kleine groep vrijwilligers de club draaiende. Maar in 
1960 was de nood zo hoog, dat de atletiek sneuvelde. Wie aan at
letiek wilde doen, moest naar Ammerstol.
In de jaren daarna hielden atleten contact met elkaar. Het re
sulteerde in 1964 tot de (her)oprichting van de vereniging.
Aan de wieg stond onder meer Cees van der Dool, de man die tot 
op de dag van vandaag onlosmakelijk met Avantri is verbonden. 
Cees werd de eerste voorzitter. Wel bleef de atletiekclub de eerste 
jaren weer nauw verbonden aan de voetbal.

Op 6 januari 1964 zaten 31 belangstellenden in de zaal van restau
rant Tino (het huidige Carillon) aan de Haven. Zij kwamen bijeen 
om te praten over de oprichting van een atletiekclub. Een 
vereniging was herboren.

J tirn n tL ________________
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Vanaf de start werd spontaan onderscheid gemaakt tussen wedstri- 
jdatleten en ‘trimmers’. De atleten, vijftien in getal, trainden in de win
ter in het gymnastieklokaal aan de Oranjestraat. De wat we nu trim
mers noemen, waren de wat ‘ouderen’, die hun conditie op peil wil
den houden.

De ronde van Schoonho
ven, op 30 april, was één 
van de eerste plaatselijke 
wedstrijden. Het par
cours van deze authen
tieke stratenloop, voerde 
de lopers over de Haven. 
Bekende Avantrianen als 
Gerrit de Jong en Ad 
Verhoeff verschenen aan 
de start. De historische 
binnenstad, een mooier 
de c o r  voo r  een 

stratenloop is in Schoonhoven niet voor handen.

Een jaar na de oprichting telde de atleten écht mee, toen de KNAU 
de vereniging erkende. De Schoonhovenaren mochten vanaf dat 
moment in officiële wedstrijden uitkomen. Trudi Gubbels (een zus 
van Ben) was de eerste Schoonhovense die zich Gouds kampioen 
mocht noemen op zowel de sprint als het verspringen. Na haar 
zouden nog zeer vele Avantrianen volgen.

Stormbaan
Avantri is in verschillende opzichten een unieke vereniging. Waar in 
Nederland is er een 306 meter baan te vinden. Nog steeds fronsen 
atleten de wenkbrauwen als ze voor het eerst de Stormbaan betre
den.
De smalle bochten, de ouderwetse sintels. Het heeft z’n charme. 
Desondanks stond de baan in die jaren bekend als ‘de Alma Ata’ van 
de atletiek, dankzij de snelle tijden.
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De baan is te danken aan de overblijfselen van de militairen die 
vroeger in Schoonhoven gelegerd waren. Waar soldaten werden 
afgebeuld op de stormbaan, verschenen later atleten. Eerst werd 
gebruik gemaakt van de ruim honderd meter lange sprintbaan. De 
klimrekken en andere hindernissen waren in die tijd ideale 
‘openlucht’ krachthonken.

Met stukjes en beetjes werd in de loop 
van de jaren de stormbaan omgebouwd 
tot atletiekbaan. Zelfs de Goudse 
crosscompetitie werd rond de 
voetbalvelden en de stormbaan
gehouden. We schrijven 1966 als Cees 
van der Heul (2e bij de junioren C) en 
Frans van der Ham (3e bij de jongens-D) 
voor het eerst in de Avantri-annalen 
opduiken. De twee Schoonhovenaren 
bepaalde jarenlang het sportieve gezicht 
van Avantri naar buiten toe met vele 
s p r a a k ma k e n d e  r ecor ds  en
ov e r w i n n i n g e n .  Samen met
Schoonhovenaar Gert Stigter kwamen
de mannen regelmatig uit voor de 
nationale ploeg. Nog steeds staan Van 
der Ham en Van der Heul in hun 
leeftijdscategorie op grote hoogte.

In latere jaren hielden Vincent Hoek, Brenda Sleeuwenhoek, Jan 
Korevaar en Gerard Faay de clubkleuren van Avantri hoog bij 
nationale kampioenschappen en keerden met medailles terug.

Intussen werd driftig doorgewerkt aan de accommodatie. De 
gemeente Schoonhoven schonk de vereniging enkele noodlokalen 
aan de Jan Kortlandstraat.
Afbreken en opbouwen was een zaak voor de atleten. Afbreken 
was geen probleem, het opbouwen des te meer. De bodem van de 
verenigingskas kwam angstig dicht in zicht. Enkele leden sloten in 
1972 zelfs een persoonlijke lening af om de bouw mogelijk te
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Avantri
De naam Avantri bestaat eigenlijk pas 31 jaar. Na de zomer van 
1973 riep het bestuur de leden bijeen om een naam te verzinnen 
voor de atletiekvereniging. Eerder dat jaar maakte de atletiek zich 
bestuurlijk helemaal los van de voetbalvereniging. Tijdens de 
‘brainstorm’ sessie rolde uiteindelijk de naam Avantri uit de hoge 
hoed. De letters ‘tri’ staan voor de trimafdeling. Avanti stond 
synoniem voor snelheid. De samentrekking van woorden was 
uiteindelijk de grappige vondst.

Avantrianen werden een 
begrip in Schoonhoven en 
omstreken. De clubkleuren 
bleven van oudsher blauw-wit.
De moeder van Ad Verhoeff 
maakte overuren met het 
vastnaaien van de twee 
blauwe strepen en het 
embleem op de witte shirts.

In datzelfde jaar werd 
begonnen met het ophalen van 
oud papier. Ook zo’n niet meer 
weg te denken activiteit. Waar 
atleten trots zijn op verbetering 
van hun persoonlijk record (pr) 
houden ook de papierophalers 
hun pr’s bij. In 1997 bleef de 
teller steken op 356.000 kilo 
papier, een absoluut record.

Bittere noodzaak om de vereniging financieel draaiende te kunnen 
houden. Maar slecht bij kas of niet, het weerhield Avantri er niet van 
om in 1981 de huidige kantine met kleedkamers te openen. Kosten: 
165.914 gulden en welgeteld 48 cent.
Liefst 37 vrijwilligers waren bij de bouw betrokken, die samen goed 
waren voor 4488 manuren. Volgens de statistieken stopten vier 
mensen tussen de 300 en 400 uur in het project.

Mw. Verhoeff bezig met een clubtenue
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Avantri manifesteerde zich ook op andere fronten in de 
samenleving. Sinds 1965 brachten Avantrianen het bevrijdingsvuur 
naar Schoonhoven. De eerste keer werd het vuur opgehaald in 
Benschop, waar kort voor de bevrijding mensen gefusilleerd 
werden. Later werd de fakkel ontstoken in Wageningen. 
Avantrianen liepen vervolgens in een estafette van Gelderland met 
het vuur naar de Stenen Brug in Schoonhoven. Oudere atleten 
hebben het nog wel eens over de legendarische tocht met 
kleumende Avantrianen achter in een veewagen.

Evenementen kwamen en 
gingen. In de jaren tachtig 
haalde menigeen de neus 
op voor de stinkende 
Avantrianen. Vier keer 
werd de honderd sloten 
tocht gehouden. In een 
hooiwagen van Jan 
Zijderlaan sr werden bont 
uitgedoste atleten naar 
Polsbroek gereden.

Vandaar ging het dwars door de polder langs de kortste weg terug 
naar de Zilverstad. De eerste beste sloot waar over gesprongen 
moest worden, was een meter of tien breed. Omdat veel sloten niet 
waren uitgebaggerd, zagen de deelnemers zwart van de blubber en 
stonken uren in de wind.
In diezelfde jaren bezochten atleten van het Engelse Gloucester 
elke 2 jaar Schoonhoven. Zij werden onder valse voorwendselen 
meegenomen naar Polsbroek, waar hen de schrik van hun leven 
wachtte. Gloucester deed voor het eerst in 1973 de Stormbaan 
aan. De Engelsen liepen om het jaar een aantal wedstrijden tegen 
atleten uit de Goudse regio en kregen op de Stormbaan onderdak.

Vrolijke bende
In 1990 werd onder leiding van Frans van der Grijn de NSG-groep 
(Nederlandse Sportbond voor mensen met een Verstandelijke 
handicap) in het leven geroepen. Een bijzondere groep sporters, 
die bij een ‘gewone’ vereniging nooit aan sport zouden kunnen

ii
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Bevrijdingsvuur halen in 1970
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Veertien jaar al weer maakt deze vrolijke bende op donderavond de 
baan onveilig. Maar ook op wedstrijden staan deze Avantrianen hun 
mannetje, met als jaarlijks hoogtepunt de Special Olympics.

Ook op de maandagavond is er 
sprake van een vrolijke bende. 
Onbegonnen werk voor een 
looptrainer om een beetje 
structuur te brengen in de 
tientallen hardlopende mannen 
en vrouwen. Dit jaar werd 
spetterend afscheid genomen 
van Hans Sterrenburg, die vele 
jaren toch een vorm van 
organisatie bracht binnen de 

maandagavond groep. Buitenstaanders die voor het eerst op de 
maandag een kijkje kwamen nemen, wisten niet in wat voor 
schijnbare bende ze terecht waren gekomen. Riep de trainer we 
gaan naar links, ging de groep naar rechts. Loophumor noemen ze 
dat.

Het ledenaantal van Avantri schommelt al jaren rond de vierhonderd. 
Opvallend is de regiofunctie. Leden, jong en oud, komen uit zowel de 
Lopiker-, Alblasser- als Krimpenerwaard. Ondanks de kunstofbanen 
in Gorinchem, Gouda, Nieuwegein en Rotterdam blijven veel atleten 
Avantri trouw. Niet alleen de gezelligheid wordt geroemd, een blik op 
nationale ranglijsten door de jaren heen, leert dat de Stormbaan een 
kweekvijver is voor talent. Dat ook binnen Avantri de vergrijzing 
toeslaat, wil niet zeggen dat de sportieve ambities worden bijgesteld. 
Integendeel, hoe ouder, hoe gekker, lijkt het credo. Frans van der 
Ham haalde al veel nationale titels binnen in de veteranen-klasse, 
maar daarbij heeft zich deze winter ook Piet van Wijngaarden 
aangesloten in de categorie veteranen II.

Maar wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En jeugd is er. Of ze in 
de voetsporen treden van illustere Avantrianen is een zaak van de 
lange adem. Maar met talenten als onder meer Ando Overbeek, 
Robert Spruit, Samira el Abdellaoui, Jeroen Rooken, Helen 
Verwaart, Luuk de Vos en Marit van Erk kan de vereniging de
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/ a m iB L _____________ Ik ben Wim en niet ‘de voorzitter’

Hij praat 65 minuten vol binnen een uur, zit geen seconde 
stil en spreekt ook met zijn handen en voeten. Wim van 
Beuzekom (39) drijft een internationale 
handelsonderneming, geboren en getogen in Nieuwpoort, 
gehuwd met een Schoonhovense, vader van drie 
kinderen en sinds kort voorzitter van Avantri.

Het duurde ruim een jaar voordat er een opvolger was 
gevonden voor Pieter van der Dool. Er werd een vreemde 
eend in de (bestuurs)bijt gevonden. Na Cees van den Dool,
Jo Ooms, Piet Stam, Gerrit de Jong en Pieter van den Dool 
zwaait voor het eerst in de 40-jarige Avantri-geschiedenis 
iemand van buiten Schoonhoven de scepter. Gezien de 
regionale uitstraling van de atletiekclub is het niet zo 
verwonderlijk dat een man van ‘de overkant’ de bestuurskar 
trekt.

„Dit moet geen verhaal over mij worden, maar over Avantri, 
het gaat hier ook niet om mij maar om de club” , benadrukt de 
voorzitter.
Voorzitter, een woord waar Wim niet altijd even gelukkig mee 
is. „Mensen roepen nu, daar heb je de voorzitter, maar zo zie 
ik dat niet en zo wil ik het ook niet. Ik was Wim en blijf gewoon 
Wim. Maar een vereniging moet nu eenmaal een voorzitter 
hebben. Die taak wil ik best op me nemen, maar ik wil daarin 
niet alleen staan.”

In de eerste paar weken voorzitterschap, maakte hij een 
rondgang door de vereniging. Wim was al ruim twee jaar lid, 
maar kende lang niet alle ‘ins-en-outs’ bij Avantri. In zijn 
verkennende gesprekken, is hem al veel duidelijk geworden. 
„Het is een financieel gezonde vereniging, die echter draait 
op een te kleine groep, zeer hardwerkende, vrijwilligers. Dat 
zou ik graag veranderen. Als ik zie dat na de Parkloop vier 
mensen, twee uur in de weer zijn met opruimen, denk ik als 
we dat volgende keer met vijftien man doen, zijn we zo klaar.”

10



Ik ben Wim en niet ‘de voorzitter'

Klagen
Van Beuzekom legt de nadruk op het woordje vereniging.
„Ik hoor links en rechts mensen klagen over het gebrek aan 
inzet van leden. Maar het wordt tijd om mensen rechtstreeks 
te benaderen. Als elk lid vier uur per jaar iets voor zijn 
vereniging doet, dan scheelt dat zoveel en daardoor kan 
iedereen deze sport blijven beoefenen. En wat zijn nu vier 
uurtjes in een jaar. Het is één van de doelen die ik me heb 
gesteld. De tijd is voorbij dat leden zich kunnen verschuilen 
achter de vrijwilligers die we nu hebben. Doel van Avantri is 
om de leden met plezier te laten sporten, maar dat vereist 
ook wel wat inzet van de leden.”

Avantri heeft een goede naam en een prima accommodatie. 
Wim wil dat minstens zo houden. Toch waarschuwt hij voor 
valkuilen. In zijn ogen moet de vereniging over tien jaar het 
vijftig-jarig bestaan kunnen vieren.

Maar het is niet vanzelfsprekend dat dit op de huidige plek 
kan gebeuren. Wat als de gemeente Schoonhoven het oog 
laat vallen op het sportcomplex aan de Nieuwe Singel om 
daar woningen te bouwen.
De voorzitter wil in geen geval voor verrassingen komen te 
staan. Hij wil daarom intensiever contact met de gemeente 
onderhouden. Ook wil hij meer aandacht schenken aan 
sponsoring. „Waarom geen groot reclamebord bij de entree 
van de atletiekbaan met namen van sponsors, dat is toch 
niet zo gek? Begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat het hier 
allemaal niet goed ging, integendeel, maar we moeten wel 
met onze tijd meegaan.”

Dat de vergrijzing toeslaat bij Avantri baart de voorzitter wel 
enige zorg. „Het is natuurlijk prima dat ouderen sporten, dat 
zouden veel meer mensen moeten doen. Onderzoeken 
wijzen uit, dat mensen daardoor langer fit blijven. Maar we 
moeten wel waken dat Avantri niet alleen een loopgroep 
wordt.
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Andere facetten van de atletiek moeten we niet uit het oog 
verliezen. De club doet al aan schoolatletiek. Een prima 
evenement, waarmee de jeugd wordt gestimuleerd en 
kennismaakt met Avantri. Moeten we zeker blijven doen.”

Verwacht geen Wim van Beuzekom strak in het pak langs de 
sintelbaan. „Ben je gek, ik wil niet als een ouderwetse 
burgemeester hier rondlopen. Ik wil het liefst zo anoniem 
mogelijk blijven. De vrijwilliger die de kantine schoon maakt is 
minstens zo belangrijk als de voorzitter. Sterker, die vrijwilliger

moet beter worden 
gewaardeerd. En de 
voorzitter moet niet 
alleen komen opdraven 
voor de mooie dingen. 
Ik heb de bloemen 
uitgereikt na de 
Parkloop, maar dat kan 
net zo goed iemand 
anders doen. Wat ik 
wel belangrijk vind, is 
dat mensen mij altijd 
kunnen bereiken. 
Problemen? Bellen en 
we gaan er wat aan

Met Wim de komende jaren aan het roer kan gesproken worden van 
een wisseling van generatie. Om in atletiektermen te blijven: „Ik nam 
het estafettestokje over, maar ik ga niet alleen die race uitlopen. Dat 
ga ik niet redden. Ik doe daarom een beroep op de leden. We zijn nu 
een gezonde vereniging, maar dat is geen garantie voor de 
toekomst.”

Wim van Beuzekom in gesprek met de 
Keniaanse deelnemer van de Parkloop 2004

doen.”
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| Feyenoord is de beste
Albert Jan grijnst van oor tot oor. „Natuurlijk is Feyenoord de 
beste, ik train altijd in mijn Feyenoord-shirt. Wie dit jaar 
kampioen wordt? Pfffff.” Na een korte stilte en een 
wegwerpgebaar: „Dan worden we gewoon toch tweede, hé 
Martin?”. Martin is Martin Bouter, net als Albert Jan al jarenlang 
lid van Avantri’s NSG-groep en net als zijn vriend steevast 
gehuld in Feyenoord kleding. Na lang aandringen van Albert 
Jan zegt ook Martin dat hun club dan maar tweede wordt deze 
voetbaljaargang.

M jvtjïI______

Elke donderdagavond traint 
onder leiding van Frans van der 
Grijn de NSG-groep. Voor 
verstandelijk gehandicapten is er 
een aparte sportbond, de NSG 
(Nederlandse Sportbond voor 
mensen met een verstandelijke 
handicap). Het motto van de 
bond is ‘normaal waar normaal 
kan en speciaal waar speciaal 
moet’. De bond zet zich in voor 
de sportmogelijkheden van 
mensen met een verstandelijke 
handicap. Dat kan bij een 
speciale sportvereniging of, zoals 
bij Avantri, bij een reguliere club.

Albert Jan (26), Martin (26), Bianca Murk (30) en Rosanne Griffioen 
(28) stoppen een kwartiertje eerder met hun training. Met het zweet 
nog op zijn voorhoofd heeft Albert Jan het hoogste woord van de 
vier. „Gooien, dat is het mooiste van atletiek. En ik heb een hekel 
aan hollen, ik ben geopereerd aan mijn heup, daarom wil ik niet 
graag rennen. Als Frans niet kijkt, snij ik de bochten af, maar dat 
mag gerust, want ik ben geopereerd.”
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Martin, met zijn bijna twee meter de langste van de groep, 
noemt als specialiteit de kogel. Het is ook een beer van een 
vent. De wat stillere Bianca mag alle onderdelen graag doen, 
maar waar ze het beste in is, is de 100 meter.
Ook Rosanne kan goed uit de voeten op de sprint, 60 meter is 
de afstand die ze het liefste doet.

Veel NSG-ers wonen begeleid in de Fleminghof in 
Schoonhoven-Oost. De donderdag is al jaren voor Avantri.
„Dat is goed voor ons” , weet Rosanne. „Dan bewegen we en 
dat is goed.” De anderen knikken instemmend. „Ik zit ook op 
sjoelen” , roept Albert Jan. „Sjoelen en zwemmen en Martin is 
m’n beste vriend, hé Martin.”

Atletiek is de voor de NSG-ers niet alleen maar tijdverdrijf. Ze 
doenook volop aan wedstrijden, zowel onderling bij Avantri als op 
vreemde bodem.

Special Olympics
Jaarlijks hoogtepunt is de Special Olympics, een landelijke 
wedstrijd waar de Avantrianen massaal medailles oogsten.
Vooral Albert Jan heeft goede herinneringen aan de uitvoering 
enkele jaren geleden in Deventer. Op de grote 
aankondigingsposter van het evenement prijkte namelijk de 
Avantriaan. De poster hing op tal van plaatsen in het land. Dus 
je was een beetje de Jamai van Avantri? Albert Jan hikt van 
het lachen. „Nee joh, dat was omdat ik de beste Hollander 
was met gooien” , klinkt het bloedserieus. De anderen kijken 
hem niet begrijpend aan.

De vier vinden het heel speciaal als ze met de bus naar een 
wedstrijd mogen. Maar fijne herinneringen bewaren ze ook 
aan de bowling-avond in Groot-Ammers. Dankzij een gulle 
donatie kon de groep van Frans een avondje uit. „Lekker 
gegeten hoor” , roepen de meiden.
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Muziek neemt een belangrijke plaats in hun leventje. Bianca is 
gek van Frans Bauer, Rosanne van Bauer, Marco Borsato, K3 
en Acda en de Munnik. Albert Jan draait veel K3 en Frans 
Bauer. Martin heeft het niet zo op Nederlandstalige muziek. 
„Geef mij maar house.” Eén van de hoogtepunten in hun 
trainingsleven was het bezoek van Jamai. Onaangekondigd 
stond, op het hoogtepunt van zijn populariteit, opeens de ster 
van Idols voor hun neus. Jamai trainde mee en zong voor de 
groep. Zo maar weer eens een aardigheidje, uiteraard door 
Frans van der Grijn geritseld.

Rosanne aan de start van 
de 60m.

De vier worden plots onrustig als ze zien dat de training is 
afgelopen. „Ik moet naar huis” , zegt Albert Jan beslist. Maar 
voor hij gaat wil hij nog wel een truc laten zien. Als stoere 
mannen slaan Martin en Albert Jan hun vuisten tegen elkaar, 
maken een high-five en nog wat onnavolgbare bewegingen met 
hun handen en kijken verwachtingsvol. Als een kind zo blij 
nemen ze de complimenten in ontvangst.
Terwijl iedereen opstaat flapt Martin, die het hele ‘gesprek’ 
vooral zwijgend volgde, eruit dat hij niet alleen van atletiek 
houdt maar ook van meisjes. „Blonde meisjes”.
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M m m _______________  Van coopertest tot Dijkloop

De coopertest, wie kent hem niet. Elke woensdagavond klonk 
het bekende fluitje van Ad Verhoeff, nog één minuut. En na 
twaalf minuten was het meters tellen. In 1976 ging Ad van start 
met tien deelnemers. Op een topavond stonden er 76 lopers op 
de baan, die niet alleen uit Schoonhoven maar uit de hele regio 
kwamen, om voor zichzelf een conditietest af te leggen.

lopers een eerste 
kennismaking met 
Avantri. De drempel 
was laag, deelname 
gratis en de kantine 
zelfs open voor de 
deelnemers. De test 
was voor jong en 
oud.

Ad herinnert zich 
namen als Vincent 
Hoek, Peter van de 

Velden en Esther Zijderlaan, lopers die via de coopertest in 
aanraking kwamen met de atletiek en daar later zeer 
succesvol in werden. Je zou kunnen zeggen dat het succes 
van de coopertest, tegelijkertijd het einde van de test 
betekende. Tal van lopers stapten van de coopertest over 
naar eenloopgroep van Avantri. Ze konden op een gegeven 
moment zelfs kiezen uit vier avonden. De maandag van Hans 
Sterrenburg, de dinsdag van Barend Versluis, op woensdag 
Klaas Lok of donderdag van Peer van Dijk. Eén van die 
trainingsavonden combineren met de coopertest bleek lastig. 
Reden voor Ad om in 1998, na 22!! jaar, een streep te zetten 
onder de conditietest.

De coopertest betekende voor veel

Start van de coopertest
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Dijkloop
De mooie opkomst in het eerste jaar van de coopertest was voor 
Verhoeff aanleiding om aan het einde van het seizoen een loop te 
organiseren, dat werd de Dijkloop. Ter promotie van de naar de 
Oude Haven om vandaar af te buigen door de Lopikerstraat. Voor 
lopers en publiek een geweldige ervaring.
„Ik heb tien jaar lang samen met mijn vrouw Elly die Dijkloop 
georganiseerd. We maakten zelf de medailles, dagen waren we daar 
mee bezig om die herinneringen te plakken. Na tien jaar heb ik die 
loop overgedragen aan Avantri.”

Naast zijn werk als postbode, had Ad als uit de hand gelopen hobby 
de sport. Zo volgde hij cursussen sportleider wat resulteerde in het 
opzetten van diverse trimgroepen. Hij huurde een lokaal in de 
vroegere LTS en ging als particuliere trainer aan de slag. Het was 
precies op het moment (1972) 
dat ‘bewegen’ populair werd.
Binnen een mum van tijd telde 
de ‘vereniging’ zestig leden.
De ‘wilde’ groepen werden 
een jaar later ondergebracht 
bij Avantri, waardoor het 
ledental destijds spectaculair 
steeg. Nog steeds zijn de 
trimgroep verbonden aan 
Avantri. Het verklaart mede de 
naam van de vereniging.

De laatste letters ‘tri’ staan voor de trimafdeling. Met zijn 82 jaar is 
Hans Messie het oudste lid van de trim. Ad heeft nog steeds twee 
groepen onder zijn bewind. „En het is nog steeds leuk om te doen.
Ik probeer vaak nieuwe spelvormen te verzinnen. Echt, ik ga er nog 
steeds met plezier naar toe.”
Ad Verhoeff en Avantri, die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Een greep uit Ad’s Avantri-werk: clubblad, de trim, trainingen overnemen, 
oud papier, de baanploeg, jurylid, schoolatletiek, microfonist en van vroeger 
de coopertest en de rommelmarkt, waar meestal een week vakantie aan op
ging-
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En niet te vergeten zijn eigen trainingen. „Ja, ja Adje” , klinkt het 
vanuit een andere hoek van het huis. „Je hebt meer uur in Avantri 
gestoken dan in mij.” Ad lacht uitbundig: „Als je iets met plezier 
doet, kun je het lang volhouden. En El vindt het ook leuk hoor” . 
„Daar kom je niet onderuit met zo’n man” , reageert Ad’s vrouw 
plagerig.

Rommelmarkt op de Stenenbrug

Naast de Dijkloop kent 
Avantri van oudsher de 
parkloop. Piet Stam 
stond in 1974 aan de 
wieg van de Parkloop, 
traditioneel de sterkst 
bezette wedstrijd bij 
Avantri. Aan startgelden 
doet Avantri niet, 
maar bij de parkloop was 
altijd een aantrekkelijk 
prijzenpakket.
Klinkende namen als Elly 
van Hulst, Rob Druppers, 
Klaas Lok, Henk 
Tiebosch, Tonnie Dirks, 
Aart Stigter, Vincent 
Hoek, Luc Krotwaar, Piet 
van Alphen en Jan 
Zijderlaan sr staan op de 
lijst van winnaars.

Het afgelopen jaar kende de Parkloop zelfs een compleet 
internationaal podium met jonge lopers uit Kenia en Marokko die 
veel te snel waren voor de concurrentie. Met vier lopers onder de 
dertig minuten was het de snelste ooit. Vaste speaker Ad Verhoeff 
had het maar moeilijk met al die vreemde namen. Maar een fraai 
staaltje atletiek was het wel. Ooit (1980) stonden er in totaal 792 
atleten aan de start.
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Soms kwamen bekende atleten alleen maar naar Schoonhoven voor 
het lossen van het startschot. In 1988 was het Olympisch kampioen 
Fanny Blankers-Koen die het pistool hanteerde. De dit jaar 
overleden atlete van de eeuw kwam gratis naar Schoonhoven. Een 
monument voor de atletieksport.

De andere twee lopen van Avantri 
zijn de Uurloop (zestien of 
zeventien keer gehouden, de 
historici zijn het er nog niet over 
eens) in september en de 
Oliebollenloop op oudejaarsdag. 
Deze laatste loop wint hard aan 
populariteit.

De tijd van het jaar en het fraaie 
parcours trekt elk jaar meer 
deelnemers. De 21-ste editie in 
2003 trok ruim vijfhonderd lopers. 
Ook deze loop is ooit bedacht door 
Piet Stam. De eerste jaargang 
vertrokken 24 deelnemers om de 
paar minuten voor een rondje langs 
Polsbroek, Kerkepad en via 
Cabauw weer terug. Ad in actie als microfonist

De vierdorpentocht veranderde later van naam, opzet en parcours. 
Als de groei doorzet zal Avantri wellicht eens moeten overwegen om 
de sporthal te gebruiken als kleed- en doucheruimte. Kunnen de 
deelnemers ook een keertje in een warme hal inschrijven...
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| Ouderdom komt met kampioenschappen

Hoezo ouderdom komt met gebreken? Kijk eens rond in 
de loopgroepen van Avantri. De vergrijzing slaat, ook 
letterlijk, toe. Maar om nou te zeggen dat daar een 
zielige groep ouderen loopt, die nog zo nodig moeten. 
Zeker niet. Neem Piet van Wijngaarden. Na 33 jaar 
Avantri, pakt de man uit Ammerstol zijn eerste nationale 
titel. Tijdens het NK indoor in Gent stond hij na de 800 
meter op het hoogste podium. Ouderdom komt dus wel 
degelijk met titels.

Ze geloven hem nooit als 
ze Piet naar zijn leeftijd 
vragen. In de categorie 
Veteranen II (50+) fronsten 
ze aanvankelijk 
wenkbrauwen als Piet zich 
inschreef. Hij vijftig? Foutje 
zeker, die vent is net 
veertig. „Inderdaad” , lacht 
Piet, „ze schatten me 
leeftijd altijd een stuk lager.
Mijn geheim? Goed eten, 
sportief leven en op tijd naar

Als jochie had Piet al snelle benen. Zijn talent openbaarde 
zich eigenlijk pas in militaire dienst. In de kazerne in Meppel 
werd hij warm gemaakt voor het hardlopen. Dankzij het 
fanatisme van een kapitein, liep hij zijn knie ‘in de soep’. Van 
niets naar dagelijks trainen bleek funest voor het gestel.
Na zijn diensttijd streek Piet in Ammerstol neer en leerde Avantri- 
atleet Hans Boon kennen. Boon onderkende het talent en vanaf 
1971 is Van Wijngaarden Avantriaan. Naast de bekende serie van 
prestatielopen in de regio en de crossen, raakte Piet toch vooral 
verslingerd aan de baan.
Vanaf het moment dat hij veteraan werd, ontdekte hij dat hij op de 
korte en middenafstanden nationaal een woordje meesprak.
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„Ik heb veel nationale kampioenschappen gelopen, en vaak tegen 
het podium aan. Als senior speelde ik echt niet mee, maar als 
veteraan wel. Omdat mijn tijden in al die jaren nagenoeg gelijk 
blijven, kan ik in de 50+ klasse goed mee.

Surprise
Wat heet goed. Op de laatste indoorkampioenschappen 
mocht Piet zich laten kronen. Een surprise? „Zeker, daar had 
ik niet op gerekend. Ik heb jaren gehad, dat ik echt voor zo’n 
kampioenschap ging, specifieke trainingen en harder trainen. 
Maar ik raakte daardoor juist geblesseerd. Op een gegeven 
moment heb ik gezegd, daar kap ik mee. En sindsdien gaat 
het goed. Tijdens die race in Gent zat ik in een snelle serie. 
Het was duwen en trekken voorin, dus ik dacht ik bekijk het 
wei van achter uit. Een zesde plek vond ik ook al mooi. Maar 
ik had zulke goede benen, ik gaf alles in de sprint. Echt 
geweldig.”
Ontspannen sporten, dat is het motto van Piet geworden. Ik 
doe alles samen met Marry (Piets partner Marry Teeuwen). 
We lopen drie keer in de week, in de zomermaanden fietsen 
we twee keer en een avondje sportschool voor het groot 
onderhoud van de spieren, ’s Winters schaatsen we. Ik train 
al jaren bij Klaas Lok, dat bevalt prima. Maar mijn grote 
voorbeeld is Hans Boon. We trainen al ruim dertig jaar 
samen. Die man is al ruim de zestig gepasseerd, het is toch 
fantastisch zoals hij nog presteert. En hij luistert goed naar 
zijn lichaam. Als hij maar iets voelt, stoppen. Geen risico’s 
nemen. Zo voorkom je blessures en ga je veel langer mee.”

Het schriftje met prestaties komt op tafel. Bijna verbluffend 
klein blijkt het verval. Zo heeft het klimmen van de jaren, 
nauwelijks tot geen invloed op de tijden op de tien kilometer. 
Jaar in, jaar uit staat de 38 minuten. Ooit een keertje in de 37 
maar 38 minuten hoort bij Piet. „Die tien km is te lang voor 
mij. Na een kilometer of zeven, acht gaat het kaarsje uit. Ik 
heb wel eens een 15 km in 56 minuten gelopen, maar daar 
blijft het bij. Tien km is echt de grens. Een marathon? 
ABSOLUUT niet. Geef mij maar de baan. Heerlijk, dat gevoel 
van snelheid.”
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| Clubrecords
Piet van Wijngaarden en Hans Boon beheersen inmiddels de 
clubrecords op de kortere loopafstanden. Schoonhovenaren 
Frans van der Ham en Henk de Leeuw den Bouter heersen op 
de technische nummers. Veel veteranen vinden het jammer dat 
de lijst met clubrecords in de kantine niet volledig is. Speciaal 
voor hen hieronder de complete lijst.

Heren Veteranen:
100m 40 Frans van der Ham 12,30 Utrecht 25.08.1995
100m 45 Frans van der Ham 12,53 Berlijn (D) 15.07.2000
100m 50 Piet van Wijngaarden 13,43 Utrecht 05.07.2002
10Om 55 Henk de Leeuw den B. 15,0 Schoonhoven
100m 60 Ad Verhoeff 15.1 2001
200m 40 Piet van Wijngaarden 24,74 Zierikzee 13.06.1993
200m 45 Piet van Wijngaarden 26,12 Gorinchem 11.04.1997
200m 50 Piet van Wijngaarden 26.29 Utrecht 19.07.2002
200m 55 Henk de Leeuw den B. 32,4 Schoonhoven 03/04.07.1999
200m 60 Hans Boon 32.59 Utrecht 19.07.2002
300m 60 Hans Boon 51.23 Gorinchem 04-08-2001
400m 40 Piet van Wijngaarden 53,87 Tilburg 12.07.1992
400m 45 Piet van Wijngaarden 55,3 Hilversum 11.05.1997
400m 50 Piet van Wijngaarden 57,53 Utrecht 06.09.2002
400m 60 Hans Boon 70.3 Gouda 10.07.2001
800m 40 Piet van Wijngaarden 2.02,95 Zierikzee 13.06.1993
800m 45 Piet van Wijngaarden 2.07,86 Utrecht 15.05.1998
800m 50 Piet van Wijngaarden 2.12,19 Utrecht 31.08.2002
800m 55 Hans Boon 2.29,12 Barendrecht 16.06.1996
800m 60 Hans Boon 2.37.0 Utrecht 19.05.2000
1000m 40 Piet van Wijngaarden 2.48,22 Utrecht 25.05.1993
1000m 45 Piet van Wijngaarden 3.05,19 Gorinchem 17.04.1998
1000m 50 Piet van Wijngaarden 2.50,32 Gorinchem 13.09.2002
1000m 55 Hans Boon 3.17,01 Utrecht 28.05.1996
1500m 40 Jan Zijderlaan sr 4.16,3 - 1982
1500m 45 Piet van Wijngaarden 4.41,2 Schoonhoven 04.10.1997
1500m 50 Piet van Wijngaarden 4.36,9 Schoonhoven 18.09.2002
1500m 55 Ad Verhoeff 5.27,3 Schoonhoven 07.10.1995
1500m 60 Hans Boon 5.15,0 Gouda 01.06.2000
2000m 40 Arie Visser 6.16.41 Utrecht 2001
2000m 50 Kees van der Heul 6.25.72 Utrecht 2001
3000m 40 Jan Zijderlaan sr 8.50,9 Den Haag 03.09.1982
3000m 45 Piet van Wijngaarden 10.15,22 Schoonhoven 20.09.2001
3000m 50 Kees van der Heul 10.01.49 Rotterdam 13.07.2001
3000m 55 Ad Verhoeff 11.44,1 Schoonhoven 08.10.1995
3000m 60 Hans Boon 11.56,1 Schoonhoven 17.09.2003
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5000m 40 Jan Zijderlaan sr 15.25,3 Utrecht 11.05.1982
5000m 45 Bauke de Jong 17.37,9 Etten-Leur 03.05.1992
5000m 50 Kees van der Heul 17.15,55 Utrecht 20.07.2001
5000m 55 Ger Rodenburg 19.34,7 Schoonhoven
10000m40 Jan Zijderlaan sr 32.55 Rotterdam 01.07.1982
10000m45 Bauke de Jong 37.02 Barendrecht 01.07.1992
1 E.M. 40 Hans Boon 4.44,7 Gorinchem 1982
1 E.M. 45 Piet van Wijngaarden 5.03,03 Nieuwegein 26.06.1998
3000mSt.40 Nico van den Heuvel 11.17,40 Utrecht 08.08.1997
110mH 40 Frans van der Ham 16,41 Hilversum 17.09.1995
10OmH 45 Frans van der Ham 18,3 Schoonhoven 26.09.1999
100mH 50 Henk de Leeuw den B. 17,32 Amsterdam 25.06.1994
100mH 55 Henk de Leeuw den B. 23,9 Schoonhoven
Ver 40 Frans van der Ham 6,21 Buffalo (USA) 13.07.1995
Ver 45 Frans van der Ham 5,98 Schoonhoven 25.09.1999
Ver 50 Henk de Leeuw den B. 5,09 Schoonhoven 03.07.1994
Ver 55 Henk de Leeuw den B. 4,28 Schoonhoven 03/04.07.1999
HSS 40 Henk de Leeuw den B. 12,24 Schoonhoven 04.10.1987
HSS 45 Henk de Leeuw den B. 12,24 Utrecht 24.06.1990
Hoog 40 Frans van der Ham 1,72 Schoonhoven 01.07.1995
Hoog 45 Frans van der Ham 1,69 Schoonhoven 25.09.1999
Hoog 50 Henk de Leeuw den B. 1,52 Amsterdam 25.06.1994
Hoog 55 Henk de Leeuw den B. 1,40 Schoonhoven
Polshoog40 Frans van der Ham 4,40 Lisse 03.05.1997
Polshoog45 Frans van der Ham 4,31 Hilversum 12.09.1999
Polshoog50 Henk de Leeuw den B. 3,30 Amsterdam 25.06.1994
Polshoog55 Henk de Leeuw den B. 2,91 Schoonhoven
Kogel 40 Frans van der Ham 11,98 Schoonhoven 05.10.1996
Kogel 45 Frans van der Ham 11,84 Schoonhoven 2001
Kogel 50 Henk de Leeuw den B. 10,15 Schoonhoven 08.09.1993
Kogel 55 Henk de Leeuw den B. 9,16 Schoonhoven 21.06.2000
Kogel 60 Ad Verhoeff 8,36 Schoonhoven 10.09.2000
Discus 40 Henk de Leeuw den B. 36,54 Schoonhoven 1983
Discus 45 Henk de Leeuw den B. 36,88 Schoonhoven 24.04.1989
Discus 50 Henk de Leeuw den B. 37,04 Etten-Leur 05.09.1993
Discus 55 Henk de Leeuw den B. 34,11 Schoonhoven 03/04.07.1999
Discus 60 Henk de Leeuw den B. 8.41 Schoonhoven 17.09.2003
Speer 40 Frans van der Ham 48,68 Amersfoort 10.05.1998
Speer 45 Frans van der Ham 46,26 Schoonhoven 08.09.1999
Speer 50 Henk de Leeuw den B. 37,26 Schoonhoven 03.07.1994
Speer 55 Henk de Leeuw den B. 31,05 Schoonhoven 04.07.1999
Speer 60 Henk de Leeuw den B. 33,79 Schoonhoven 17.09.2003
Tienkamp40 Frans van der Ham 6251 pnt. Utrecht 26/27.06.1999
Tienkamp45 Frans van der Ham 6978 pnt. Berlijn (D) 15/16.07.2000
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Vijfkamp 40 Frans van der Ham nt=3373 ot=3475
Etten-Leur 04.09.1994

Vijfkamp 45 Henk de Leeuw den B. nt=3095 ot=3257
Schoonhoven 08.07.1990

Vijfkamp 50 Henk de Leeuw den B. nt=3217 ot=3399
Etten-Leur 05.09.1993

Vijfkamp

Zweedse-

55 Henk de Leeuw den B. 2570
Schoonhoven 03/04.07.1999

estafette 40 Piet van Wijngaarden, Klaas van de Linde, Henk de Leeuw 
den B.,Hans Sterrenburg 2.21,5

Amersfoort 02.05.1993

Inmiddels is in de categorie 50+ een flinke strijd aan het 
ontbranden op de wegnummers. Vijftig plussers als Theo 
Engel, Piet Wuyster en Cees van der Heul kijken ook met 
een schuin oog naar de lijsten met clubrecords. Net als Piet 
van Wijngaarden, lijkt de tijd weinig aan de snelheid van 
deze mannen te knagen. Mits vrij van blessures gaan de 
atleten volop de strijd aan.
Ook op de ranglijst al de zestig plussers Ad Verhoeff en voor 
Hans Boon lijkt dat een kwestie van tijd. Krasse knarren met 
een eeuwige jeugd zo lijkt het.

Weglopen:
15 km 40 Kees van der Heul 49.46 Vlaardingen 30.10.1993
15 km 45 Kees van der Heul 54.26 Reeuwijk 15.03.1997
15 km 50 Tom Hersbach 59.29 Schoonhoven 31.08.1994
15 km 55 Ad Ermstrang 1.00.36 Cothen 04.05.1991
15 km 60
10 EM 40 Mart Spruit 54.53 Boskoop 15.06.1991
10 EM 45 Kees van der Heul 59.53 Sliedrecht 17.10.1999
10 EM 50 Piet Stam 1.06.22 Rotterdam 07.12.1986
10 EM 55
10 EM 60
20 km 40 Kees van der Heul 1.10.04 Nieuwegein 19.09.1993
20 km 45 Piet Wuijster 1.18.00 Dordrecht 08.03.1997
20 km 50 Kees van der Heul 1.20.22Alphen ad Rijn 09.03.2003
20 km 55
20 km 60
1/2 M 40 Mart Spruit 1.13.24 Oud-Beijerland 31.05.1991
1/2 M 45 Nico Sleeuwenhoek 1.22.27 Linschoten 20.12.1990
1/2 M 50 Kees van der Heul 1.22.31 Heemskerk 09.02.2002
1/2 M 55
1/2 M 60
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25 km 40 Arie Visser 1.33.46 Den Briel 02.03.2003
30 km 40 Arie Visser 2.00.53 Tilburg 14.03.2004
30 km 45
30 km 50 Kees van der Heul 2.02.14 Schoorl 15.02.2004

1/1 M 40 Peer van Dijk 2.42.15 Maassluis 27.03.1993
1/1 M 45 Tom Hersbach 3.29.06 Rotterdam 22.04.1990
1/1 M 50 Piet Wuijster 3.00.56 de Meern 12.04.2004
Ekiden 40 Jos Koeleman, Jos Schinkel, Piet Wuijster, Arie Visser, Nico van den

Heuvel, Kees van der Heul

2.38.31 Naaldwijk 04-10-2003

4x15 40 Jan Zijderlaan sr, Nico Terlouw, Wim Stok, Nico Sleeuwenhoek
3.48.01 Utrecht 02.10.1988

1 uur 40 Mart Spruit 17.265 Schoonhoven 02.09.1992

1 uur 45 Kees van der Heul 16.422 Schoonhoven 04.09.1996

1 uur 50 Tom Hersbach 15.138 Schoonhoven 31.08.1994
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| Cees van den Dool: volgende 
jubileum desnoods in rolstoel
Tachtig jaar jong is hij, Cees van den Dool, oprichter van 
Avantri en al veertig jaar nauw betrokken bij de vereniging waar 
hij nog wekelijks is te vinden. In de hal van zijn woning aan de 
Oranjeplaats hangt een foto van de Nieuwe Singel met op de 
achtergrond ‘zijn baan’. „Mooi plaatje hé, het is ook een mooi 
plekje Schoonhoven. Zou zonde zijn als we daar ooit weg 
zouden moeten.”

woningbouw.

In het hoofd van Cees borrelen 
na tachtig jaar nog steeds ideeën 
op. Ook over de toekomst van 
Avantri. Van den Dool is een 
realist. Ook hij weet dat de 
accommodatie, hoe knus ook, 
niet het eeuwige leven hoeft te 
hebben. Twintig, dertig jaar 
geleden werd door de gemeente 
al geroepen dat het totale 
sportcomplex rond de gracht, 
misschien wel beter aan de 
a n d e r e  k a n t  v an  de 
provincialeweg gelegd kan 
worden bij de Botersloot. De 
grond van de voetbalvelden, 
tennisbanen en atletiekbaan 
brengt veel geld op voor

Cees hinkt op twee gedachten. Het zou hem aan het hart gaan als 
de baan, die hij met verschillende vrijwilligers bijna eigenhandig heeft 
aangelegd, zou verdwijnen. Anderzijds ziet hij ook wel 
mogelijkheden. „In het hoekje waar nu het nieuwe fietspad ligt, kan 
een mooie vierhonderd meter baan komen. Daaromheen een 
skeelerbaan die in de winter dienst kan doen als ijsbaan. Hoe dat
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Marathon
Ruim veertig jaar geleden was Cees van den Dool een begenadigd 
loper. Hij woonde in Bergambacht, en deed aan atletiek in 
Ammerstol waar destijds wel een atletiekvereniging was. In die tijd 
bezat hij zelfs het Gouds record op de 25 km. In het jaartje dat hij in 
Groningen woonde, liep hij districtsrecords op de 35 km en de 
marathon. De voor vele lopers nog steeds magische grens van drie 
uur op de marathon, werd door Cees benaderd. „Maar helaas net 
niet gehaald” , grinnikt hij.

Na zijn verhuizing naar Schoonhoven zette hij al snel een 
atletiekclub op. Hij verruilde definitief de sportschoenen voor de 
bestuurstafel, waar hij niet meer achter vandaan kwam. „Achteraf 
heb ik wel een beetje spijt gehad dat ik was gestopt met hardlopen. 
Maar ik was veel tijd kwijt aan het opzetten van de vereniging, gaf 
training en had ook nog een eigen zaak. Dat viel niet te 
combineren.”

In de sta tu ten van de 
voetbalvereniging stond dat het 
o f f ic iee l  de voe tba l  en 
atletiekvereniging Schoonhoven 
was. „We gingen met ons clubje 
naar de voetbal en daar konden 
ze ons formeel niet weigeren.
Maar dat was geen enkel 
probleem. Ik kon goed overweg 
met de voorzitter Jo Faay en 
penningmeester Cor den Haan. In 
die tijd was het heel gewoon om 
atletiek te bedrijven op een 
voetbalveld, dat gebeurde bijna 
overal. Maar behelpen was het 
wel. Polsstokhoogspr ingen 
bijvoorbeeld. Er werd een laag 
vers zand onder de lat gelegd en 
daarin werd geland. In die tijd 
sprong men 2.60 meter en landde gewoon op de voeten, dat kon
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Cees van den DoolM m in t
In 1968 verliet het garnizoen Schoonhoven. Van den Dool was er als 
de kippen bij om de stormbaan van de militairen te claimen. In die 
tijd had Schoonhoven al plannen om op die plek woningen te 
bouwen, maar de atletiek won. Schoonhoven liep plotsklaps voorop 
in Midden-Holland, het had een eigen atletiekbaan. Dat de afstand, 
306 meter, incourant was, deerde niemand.

Avantri heeft vanuit de geschiedenis een band met de tienkamp. Een 
jaar na de oprichting werd de eerste tienkamp gehouden, een 
fenomeen wat nimmer is verdwenen. In de kantine hangt nog een 
foto van Cees met een busje op weg naar de fabriek van Draka. 
„Dat was een kunststoffabriek. Ik belde of ze geen afval kussen 
hadden voor ons, die we konden gebruiken voor het polsstokhoog. 
We kregen gratis kussens, waar we jaren mee vooruit konden.”

Het is typerend voor Avantri en voor Van den Dool. Ondernemend 
en creatief, waar uiteindelijk de vereniging profijt van trok. Als 
voorzitter was hij niet te beroerd om samen met oud-atleet Henk de 
Leeuw den Bouter uren te werken om de baan te prepareren voor 
een wedstrijd.

Vijftien jaar was Van den Dool voorzitter, maar hij bleef altijd bij de 
vereniging betrokken. Zijn vier zonen deden aan atletiek en één van 
de vier, Pieter, werd later ook voorzitter. Cees zit nog steeds in de 
jury bij wedstrijden, maakt deel uit van de onderhoudsploeg op de 
baan en helpt bij de schoolatletiek. Zijn liefde voor de atletiek zit 
diep. „Het 50-jarig jubileum? Natuurlijk wil ik daarbij zijn, al is het in 
een rolstoel.”
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| Een Avantri huwelijk was onontkoombaar
Avantri heeft soms wel eens iets weg van een grote familie. 
Niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk. Hele gezinnen zijn 
vaak lid van de atletiekvereniging. Wat je vaak ziet is dat die 
mensen zich met hun hele ziel en zaligheid in de vereniging 
storten. Het is maar goed dat er nog steeds van die mensen 
zijn, anders zou Avantri nauwelijks bestaansrecht hebben.

Ze waren al vroeg tot elkaar ‘veroordeeld’, Rob Zwijnenburg (34) en 
Simone Gubbels (35). Als kind deden ze aan atletiek. De ouders 
van Rob kwamen veel op de baan om naar hun sportende zonen 
(Rob en zijn oudere broer Marco) te kijken. Het bleef voor vader 
Bas en moeder Corry niet bij kijken. Ze raakten besmet met het 
onbestemde Avantri-virus en deden tal van dingen voor de 
vereniging.
De vader van Simone, Ben, was al atleet maar trainde ook nog 
eens een meisjesgroep, moeder Marion ging de bar doen. De 
families Gubbels en Zwijnenburg werden vrienden en brachten heel 
wat dagen door op de baan. Simone was 1 jaar oud toen de eerste 
foto van haar werd genomen op de Avantri-baan. Als kind kreeg 
Simone al eens te horen; die Bas wordt nog eens je schoonvader. 
Ze lachte die profetische opmerking toen weg, maar weet inmiddels 
beter.
„De grootste fout die ze ooit gemaakt hebben, ons op atletiek 
doen” , lacht het echtpaar. Het is een en al Avantri wat de klok slaat 
in huize Zwijnenburg. Het moge duidelijk zijn dat de kinderen 
Vincent (8) en Marillion (11) lid zijn van de vereniging en in de 
voetsporen van ouders treden.

Agenda
Een blik in de Avantri-agenda van de twee leert het volgende: 
Simone traint twee jeugdgroepen de Fit-kids, die ze zelf heeft 
opgezet, en de B-pupillen. Rob traint op twee vaste avonden niet 
alleen de A-pupillen maar alle junioren. Simone doet het 
wedstrijdsecretariaat, een enorme tijdrovende klus waar ze elke 
dag wel mee bezig is. Rob is trainingscoordinator en zit al weer 
bijna vier jaar in het bestuur. Beiden zitten in de redactie van het 
clubblad en de internet-commissie. Rob doet de pr voor de jeugd.
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Of dat nog niet genoeg is, is Rob ook nog ‘gewoon’ atleet. „Ik zit 
vanaf mijn zesde op Avantri. Als D-junior was ik bovenin de nationale 
ranglijsten te vinden maar als C groeide ik niet meer. Op mijn 19e 
ging ik de horeca in, funest voor de atletiek, want ik had geen tijd 
meer. Vanaf mijn 26e ben ik weer fanatieker gaan sporten met Frans 
van der Ham, Timo Hol en Gerard Faay. Vaak meerkampen draaien. 
Tegenwoordig richt ik me op twee onderdelen, kogel en discus. Door 
me te specialiseren zit er nog steeds progressie in. Ik ben met de 
discus van net 38 meter naar 40.56 gegaan. Mijn doel is het 
clubrecord van Frans van der Ham, 42.06.”

Tweede huis

Op hun trouwdag werden er 
op de baan foto’s gemaakt

Avantri is het tweede huis van de 
Zwijnenburgen. Simone: „Mijn 
vader hielp vroeger mee met het 
bouwen van de kantine. Ik ging 
altijd mee. Ik zei toen al, zet er nog 
een verdieping op, dan kunnen we 
hier gaan wonen. Ik ben 
opgegroeid met Avantri en het is 
gewoon ontzettend leuk. Door de 
atletiek hebben we kennissen en 
vrienden ontmoet in het hele land.”

De vraag waar de twee elkaar 
hebben ontmoet is overbodig. En 
hoewel ze elkaar al jaren kenden 
sloeg de vonk pas aan het einde 
van de puberteit over. Op hun 17e 
kregen ze verkering, het mondde 
uit in een (h)echt Avantri-huwelijk.

Als ze op pad gaan met een
junioren-competitie ploeg, zijn ze ook echt een dag van huis. Maar 
het is voor de twee geen opoffering, integendeel, ze genieten van de 
prestaties van de jonge atleten en stimuleren ze. Maar van Avantri 
kan een mens niet leven. Mensen zouden het haast vergeten maar 
Rob en Simone hebben ook nog een baan.
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Simone zit in de verpleging en werkt in Schoonhoven met 
verstandelijk gehandicapten, Rob is proces-operator bij een bedrijf 
in De Meern. Als hij iets in zijn leven zou kunnen terugdraaien, dan 
zou hij het op school anders hebben aangepakt en was hij 
sportleraar geworden. Nu heeft hij een trainersdiploma op zak en is 
toch nog heel veel tijd met sport bezig.

De vele tijd steken ze graag in de vereniging. De beloning kwam 
aan het einde van het vorige seizoen, ,,’s Avonds laat ging hier de 
bel, stonden er twee junioren wat zenuwachtig op de stoep met een 
bos bloemen en een fles wijn om ons te bedanken. Dat was voor 
het eerst dat zoiets gebeurde. We vonden het fantastisch. Het deed 
me echt wel wat, die waardering” , zegt Simone.
Die waardering is er niet altijd als Simone op wedstrijddagen op het 
secretariaat zit. Het laatste nummer is nog niet voorbij of sommige 
ouders vragen al wanneer de prijsuitreiking is. Die mensen 
beseffen niet hoeveel werk het is om de uitslagen te verwerken 
en op papier te krijgen, diploma’s te schrijven.
Maar eerlijk is eerlijk, Simone kan eigenlijk niet zonder. Vanaf haar 
14® zat ze al met Gerrit de Jong in een klein hokje de punten uit te 
rekenen tijdens de meerkampen. Wat Simone als kind deed, doet 
dochter Marillion haar nu al na.

Rob en Simone tijdens een 
woensdagmiddagwedstrijd
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| Gerrit is dol op cijfertjes
Avantri heeft in Gerrit de Jong zijn eigen John 
Frederikstadt. Gerrit is dol op cijfertjes. Wie wil weten wat 
hij in pakweg 1987 heeft gepresteerd op de tienkamp van 
Avantri, kan rustig Gerrit bellen. De Jong schat dat hij voor 
acht strekkende meter aan Avantri-materiaal in huis heeft.

Gerrit de Jong (62), door zijn 
tak van sport een markante 
verschijning in Schoonhoven. 
Schoonhoven telt slechts één 
snelwandelaar. Met zijn 
dagelijkse trainingen is De Jong 
tot het dagelijkse straatbeeld 
van de Zilverstad gaan 
behoren, net als de wegatleet 
Cees van der Heul.

Gerrit als latjeskoning in actie tijdens de 
jaarlijkse meerkamp

Ooit hebben onder leiding van Gerrit wat junioren geprobeerd in zijn 
voetsporen te treden, maar die hielden het niet vol. Wat wel bleef is 
de jaarlijkse snelwandeldag. Die wordt sinds 1974 gelopen. Vijf keer 
mocht Avantri de Nederlandse kampioenschappen organiseren, 
uiteraard met dank aan Gerrit de Jong.
„Mijn drijfveer om te snelwandelen?” Gerrit trekt diepe rimpels 
in zijn voorhoofd. „Ik denk toch uiteindelijk de cijfertjes. Ik wilde 
me ook ergens in onderscheiden, iets waar ik trots op kan zijn.
Dat werd dus het snelwandelen.”

Zoals zoveel atleten meldde Gerrit zich bij de atletiek met als 
doel de marathon onder de drie uur. „Maar toen al, ik spreek 
van de begin jaren van onze vereniging, zei ik of een marathon 
of 50 km snelwandelen. Ik heb Rotterdam gedaan in 3.10.51. 
dat was in 1975 met Ben Gubbels bij me op de fiets. Piet Stam 
eindigde net voor me. Ik had op de stormbaan 30 km gelopen in 
2.10 uur. In de marathon kwam ik ook door op 2.10 op de 
dertig, maar daarna ging het kaarsje uit. Ik donderde in elkaar 
omdat ik die afstand niet in de benen had.”

M m m L ________________
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Verslaving
Van de marathon ging het naar het snelwandelen. En van de 
vijftig km naar steeds verder. Een verslaving, geeft Gerrit toe. 
Hoe langer hoe beter. Duizelingwekkende getallen vliegen 
door zijn huiskamer. De zwaarste wedstrijd was de ronde van 
Nederland, 1001 km in tien dagen. Dagelijks dus 100 km 
snelwandelen. Zijn langste wedstrijd Parijs-Brussel, 376 km in 
54 uur en tien minuten. „Maar wel met een verplichte vier uur 
rust,” stelt Gerrit zijn gehoor gerust. Eén van zijn 
hoogtepunten was Parijs-Schoonhoven. Met zeven man in vijf 
dagen vanaf de Are de Triomph naar het stadhuis in 
Schoonhoven.

Een door hem zelf georganiseerde en uitgestippelde tocht, die 
eindigde in een ontvangst bij de burgemeester. In Nieuwpoort 
werden Gerrit en zijn snelwandelaars ingehaald door vijftig 
Avantrianen, die met hem de laatste meters liepen. „Maar ik 
was na afloop zo kapot, ik kon zelf niet meer in bed komen.

Marion Gubbels heeft 
me in m’n bed moeten 
hijsen.”

Voorbereiding op
100 mijl in Colchester 1996

En dan natuurlijk de Centurion. Onder snelwandelaars een 
begrip. Wie de 100 Engelse mijl binnen 24 uur aflegt, mag zich 
Centurion noemen. Gerrit deed het negentien keer. Geen 
Nederlander die hem dit nadeed. Er schijnt een Engelsman in
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Als kind liep Gerrit achter de in Schoonhoven gelegerde 
militairen aan, als die een speedmars hielden door de 
Bonrepas. „Zo is wel de liefde voor het snelwandelen ontstaan. 
Omdat in Schoonhoven geen atletiekvereniging meer was, werd 
ik lid in Ammerstol en later van de Rotterdamse Wandelsport 
Vereniging. Uiteraard werd ik direct weer lid van Avantri nadat 
de vereniging in 1964 werd opgericht. Naast het snelwandelen 
is Avantri een deel van mijn leven geworden.”

Vrijwel onafgebroken maakte 
De Jong deel uit van het 
bestuur. In 1990 volgde hij 
Piet Stam op als voorzitter.
„Dat was niet m’n hobby 
hoor, voorzitter spelen. Maar 
ja, er was niemand. Ik voelde 
me min of meer verplicht om 
het te doen. Je had eerst 
Cees van der Dool als 
voorzitter, die heeft er voor 
gezorgd dat we een 
sintelbaan kregen. Daarna 
kwam Jo Ooms (1979-’84), 
dat was vooral een 
technische man. Onder zijn 
leiding werd het clubhuis 
gebouwd. Piet Stam 
(1984-’90) was erg 
betrokken bij de wedstrijd-tak van Avantri. Na mij kwam Pieter 
van den Dool (1997-‘2004). Ik denk dat wij vooral de vereniging 
draaiende hebben gehouden.”

Een leven vol snelwandelen en besturen, naast Avantri maakte 
Gerrit nog deel uit van verschillende andere atletiek-instanties, 
hoe houdt een mens dat vol? Gerrit zet zijn bekende grijns op: 
„Volgens mij kan dat alleen als je vrijgezel blijft. Zodra ik een 
vriendin kreeg, werd het ook moeilijker te combineren. Ze zegt 
nog vaak genoeg, ‘ja, jij met je Avantri’. Maar ja, ik vind het leuk, 
die cijfertjes en zo. Ja, dat hoort gewoon bij mij.”
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M fjv n a . Gerrit de Jong records snelwandelen

1.000 m 50 Gerrit de Jong 5.59,0 Zaandam 06-09-96
1.000 m 55 Gerrit de Jong 6.36,9 Rotterdam 18-03-01
3.000 m 50 Gerrit de Jong 17.52,8 Zaandam 07-09-96
3.000 m 55 Gerrit de Jong 19.44,0 Rotterdam 18-03-01
5.000 m 50 Gerrit de Jong 30.29,1 Barendrecht 10-05-96
5.000 m 55 Gerrit de Jong 32.26,3 Emmen 08-06-97
10.000 m 40 Gerrit de Jong 58.38 Zaandam 06-09-85
10 km 45 Gerrit de Jong 58.33 Rotterdam 06-03-88
10 km 50 Gerrit de Jong 1.01.49 Rotterdam 03-12-95
10.000 m 55 Gerrit de Jong 1.06.50 Rotterdam 18-03-01
20 km 40 Gerrit de Jong 1.59.47 Heythuysen 00-07-82
20.000 m 50 Gerrit de Jong 2.10.12 Tilburg 14-04-96
20.000 m 55 Gerrit de Jong 2.26.39 Melbourne-Austr 18-09-99
30 km 40 Gerrit de Jong 3.04.08 Rotterdam 08-04-84
30 km 45 Gerrit de Jong 3.19.51 Schoonhoven 21-04-91
30 km 50 Gerrit de Jong 3.29.53 Schoonhoven 27-04-97
30.000 m 55 Gerrit de Jong 3.43.03 Melbourne-Austr 18-09-99
50.000 m 40 Gerrit de Jong 5:18:50 Helmond 24-10-82
50 km 45 Gerrit de Jong 5:08:52 Sint-Oedenrode 12-03-88
50 km 50 Gerrit de Jong 5:42:38 Sint-Oedenrode 10-03-96
50.000 m 55 Gerrit de Jong 6.25.06 Melbourne-Austr 18-09-99
80 km 40 Gerrit de Jong 8.54.35 Sittard 21-04-84
80 km 45 Gerrit de Jong 9.39.45 Sittard 02-04-88
80 km 50 Gerrit de Jong 9.44.47 Sittard 10-04-93
80.000 m 55 Gerrit de Jong 10.39.14 Melbourne-Austr 18-09-99
100 km 40 Gerrit de Jong 12.09.14 Sint-Oedenrode 14-05-83
100 km 45 Gerrit de Jong 12.05.32 Purmerend 21-08-88
100 km 55 Gerrit de Jong 13.30.49 Melbourne-Austr 18-09-99
100 mijl weg 40 Gerrit de Jong 20.34.05 Sint-Oedenrode 02-06-84
100 mijl weg 45 Gerrit de Jong 21.35.21 Hendon-GB 29-07-89
100 mijl weg 50 Gerrit de Jong 21.11.01 Schiedam 18-05-96
100 mijl baan 55 Gerrit de Jong 22.51.24 Meibourne-Austr 18-09-99
100 miji baan 60 Gerrit de Jong 23.48.26 Blackpool- GB 05-08-02
Parijs-Brussei 376-40 Gerrit de Jong 54.47.00 Brussel-België 28-08-85
1 uur baan 50 Gerrit de Jong 9.808m Zaandam 06-09-96
1 uur baan 55 Gerrit de Jong 9.001m Rotterdam 18-03-01
2 uur baan 40 Gerrit de Jong 19.199m Barendrecht 12-09-82
2 uur baan 50 Gerrit de Jong 19.204m Barendrecht 22-06-96
6 uur weg 45 Gerrit de Jong 54.640m Frasnes-België 03-09-89

Gerrit de Jong 6:16:31
6 uur weg 50 Gerrit de Jong 51.244 m Berg en Dal 00-9-95

Gerrit de Jong 6.05.04
12 uur weg 40 Gerrit de Jong 98.947m Purmerend 24-08-86
12 uur weg 45 Gerrit de Jong 99.842m Purmerend 21-08-88
12 uur weg 60 Gerrit de Jong 85.700m Den Haag 15-06-02
24 uur weg 40 Gerrit de Jong 184.690m Mons-Belgique 13-04-85
24 uur weg 45 Gerrit de Jong 179.100m Torcy s/Marne-Fr 19-03-88
24 uur weg 50 Gerrit de Jong 180.428m Schiedam 18-05-96
24 uur weg 55 Gerrit de Jong 162.537m London-GB 14-08-99
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24 uur baan 60 Gerrit de Jong 160.928m Blackpool-GB 05-08-02
28 uur weg 40 GerritdeJong 210.360m Roubaix-France 18-09-82
28 uur weg 45 Gerrit de Jong 202.870m 

28.01.35
Roubaix-France 16-09-89

28 uur weg 50 GerritdeJong 190.370m Roubaix-France 16-09-95
28 uur weg 60 GerritdeJong 170.860m Roubaix-France 14-09-02

| Frans van der Ham met afstand 
succesvolste atleet Avantri
Zeven nationale titels bij de junioren en vier 
maal Nederlands kampioen bij de senioren.
Schoonhovenaar Frans van der Ham is 
met afstand de meest succesvolfe atleet in 
de 40-jarige geschiedenis van Avantri. De 
tienkamp en polsstokhoogspringen, dat 
waren de nummers waar hij op 
excelleerde.
Waren? Vervang het woordje ‘waren’ maar 
voor ‘zijn’. Na zijn veertigste bleef de 
allrounder grossieren in titels bij de 
veteranen, tien in totaal. Deze zomer wacht 
hem een heel bijzondere nationale 
titelstrijd. Het wordt zijn laatste wedstrijd in 
de klasse 40-49 (veteraan I). Als het hem 
l u k t  o m w e d e r o m  h e t  
polsstokhoogspringen te winnen, dan zou 
dat voor het tiende keer in successie zijn.
Een unieke serie.
Vanaf 26 juli slaat Frans een nieuwe 
bladzijde in de vaderlandse atletiekboeken op. Als veteraan II 
wachten hem nieuwe uitdagingen. Wat te denken van het 
Wereldkampioenschap tienkamp. Om nog maar te zwijgen van de 
nationale kampioenschappen, Nederlandse records op de tienkamp 
en polsstokhoog, laat staan de clubrecordlijst bij de vijftigplussers. 
„Leuk hoor al die cijfertjes en titels, maar het belangrijkste voor mij 
is het plezier in bewegen. En als dat gepaard kan gaan met leuke 
prestaties, dan geniet ik met volle teugen. Ik vind het heerlijk om te 
sporten, lijfsbehoud staat voorop. Sport houdt je ook geestelijk fris.”
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Masters
De veteranen, in de Nederlandse atletiek een ondergeschoven 
kindje. In het buitenland is veel meer waardering voor de ‘Masters’. 
„Ik was in Brisbane voor het Wereldkampioenschap. Atleten die in 
eigen land nationaal kampioen waren, kregen in Australië een 
halve vip-behandeling, heel leuk. Als ik hier wedstrijden doe, schrijf 
ik me ook nooit in als veteraan. Alleen bij een titelstrijd. Maar wat 
maakt leeftijd uit. Als ik aan het springen ben in het zonnetje, de 
stok buigt en ik hang in de stok. Een feest is dat. Ik ben vorig jaar 
veel in mijn tuin aan het werk geweest, en trainde minder. Ik kwam 
dan ook niet hoger dan 3.80 meter. Mijn uitdaging voor dit jaar is 
om weer vier meter te springen. Ik zie het al voor me, vier meter 
springen en daarna even intens maar ingetogen genieten op de 
mat. Zo van, dat heb je maar weer mooi gesprongen.”
Heel blijven in de atletiek is al een prestatie op zich en zeker op 

een tienkamp. Van der Ham slaagt daarin. Ervaring en gedoseerd 
trainen zijn de sleutelwoorden. Een 100 meter, verspringen en de 
110 horden zijn explosieve nummers. „Je moet fit zijn, vooral de 
hamstring is gevoelig. Het is een kwestie van bijhouden, voel je 
een pijntje, iets snelheid terug nemen.”

Drie keer per week traint de 
Avantriaan voor zichzelf, maar 
daarnaast is hij ook als trainer 
vaak op de baan te vinden. Bij 
Avantri traint hij de oudere 
jeugd en de senioren en 
maakt hij bovendien schema’s 
op maat voor de talenten.
Ook geeft hij training bij 
Rotterdam Atletiek. „Naast 
aardig presteren is het heel 
belangrijk datje een hecht 

team weet te vormen. Jongeren aan atletiek binden is moeilijk. Als 
mensen goed presteren, blijven ze aan atletiek doen, maar ook als 
je in een leuke sfeer kunt sporten, blijven ze het leuk vinden. Het 
spul bij elkaar houden, dat is de kunst. Vroeger deed Gerrit de 
Jong al leuke dingen voor de jeugd, nam ons mee op kamp. Die 
dingen vergeet je niet meer.”

Een foto tijdens de kampweek in Drunen; 
Gert Stigter, Frans vd Ham, Cees vd Heul, 
Teus Stigter, Jan Post
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Boodschap
Door zijn lange carrière als atleet, zijn ervaringen met 
(bonds)trainers, zijn achtergrond (opleiding Academie voor 
Lichamelijke Oefening) en trainingscursussen, heeft Avantri een 
man in huis met verstand van zaken. En met een visie. Hij heeft 
daarom nog wel een boodschap voor zijn jubilerende vereniging. 
„Het zou goed zijn om binnen de vereniging een trainingslijn uit te 
zetten. Zeg maar een methode hoe er van jong tot oud binnen de 
vereniging getraind zou moeten worden. Het moet niet zo zijn dat je 
bij de ene trainer volgens methode A traint en het volgende jaar bij 
wijze van spreken het tegenovergestelde. Daardoor gaat er veel 
verloren. Het zou wel eens een goed zijn om voor alle trainers een 
trainerssessie te houden en een vaste lijn af te spreken. De jeugd 
kan er alleen maar beter van worden.”

Eén ding wil de Avantri-atleet nog wel kwijt over zijn club. Het zou 
hem een lief ding zijn als de mensen op de stormbaan meer atletiek 
gericht zouden denken. „Je wordt soms nog steeds vreemd 
aangekeken als je op voor anderen vreemde tijden aan het trainen 
bent op de baan. Jong of oud, dik of dun, de baan is altijd open voor 
mensen die willen trainen, maar het zou wel prettig zijn als anderen 
daar een beetje respect voor op kunnen brengen.”
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| De nationale kampioenen van Avantri
Naast Frans van der Ham heeft Avantri meer atleten gehad die 
meetelde in de nationale top. Cees van der Heul, Vincent Hoek, 
Jan Korevaar en Brenda Sleeuwenhoek waren snel op de baan 
en de weg terwijl Gert Stigter en Wim Langeland bij de 
technische nummers nationaal kampioen werden.

Kamiel Maase verbeterde vorig jaar in Amsterdam een heel oud 
Nederlands marathonrecord. Maase liep een fraaie 2.08.30. Liefst 
23 jaar hield het oude record van Gerard Nijboer (2.09.01) stand. 
Aan de vooravond van de geslaagde recordpoging van Maase, 
keek Nijboer in een interview nog eens terug naar 1980. Ook in 
Amsterdam liep hij in een stevige wind langs de Amstel. Maar hij 
had, zo vertelde Nijboer, een fantastische haas. Zijn naam: Cees 
van der Heul.

Cees, inmiddels ook al de vijftig gepasseerd, 
kan het lopen niet laten. Tot zijn verdriet wordt 
hij achtervolgd door slepende blessures. Mits 
heel, kan Cees in zijn leeftijdscategorie nog 
met de besten mee. In zijn lange carrière 
behaalde hij twee gouden, twee zilveren en 
een bronzen medaille tijdens de Nederlandse 
kampioenschappen. Hij was eind jaren zestig, 
begin jaren zeventig een nationale topper op 
de 800 en 1500 meter. Zijn snelste 1500 meter 
was in het Deense Arhus, 3.43.5. Hij eindigde 
vier tellen achter Olympisch kampioen John 
Walker.
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Van der Heul zat, net als Frans van der Ham, in de 
nationale ploeg en reisde de halve wereld over. Zijn beste 
marathon liep hij in Frankrijk, 2.20.10. Dit jaar had hij zich 
weer eens aan de klassieke afstand willen wagen. In 
Schoorl liep hij spelenderwijs 2.02.14. Een tijd onder de 
drie uur in de Leidsche Rijn marathon lag in het verschiet.
Maar zijn lijf werkte weer eens niet mee, waardoor Cees 
niet kon starten.

Na zijn baancarrière liep Cees ontelbare wegwedstrijden 
waar hij tal van overwinningen behaalde.

Vincent Hoek
Vincent Hoek is waarschijnlijk' het 
grootste talent dat Avantri ooit in huis 
heeft gehad. Als junior was de 
Bergambachtenaar nauwelijks te 
kloppen. Vijf maal goud en een keer 
zilver op de middenafstand. Als D- 
junior liep Vincent in 1984 de snelste 
1000 meter ooit in zijn leeftijdsklass* 
gelopen. De toen 12-jaYige snelde 
naar een tijd van 2.47.9. In de jaren 
daarna zijn slechts vier jongens 
sneller geweest. Zelfs Gert Jan 
Liefers (2.49.49) en Bram Som 
(2.48.0), de toppers van nu, konden 
als D-junior niet aan de tijd van 
Vincent komen. Hoek pakte later ook 
Nederlandse records op de 800 meter 
bij de jongens C en 1000 meter bij de 
B-junioren.

Op de indoor-ranglijst aller tijden op de 800 meter jongens A een 
indrukwekkend lijstje met namen. De eerste vier zijn 
achtereenvolgens Bram Som, Gert Jan Liefers, Arnoud Okken, 
Marko Koers, vier man die nog steeds in de race zijn voor de 
Olympische Spelen in Athene. Op plek zes: Vincent Hoek.
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Brenda Sleeuwenhoek maakte indruk op de langere afstanden. 
Haar clubrecords op vooral de vijf kilometer maakt menig mannelijk 
atleet jaloers: 15.55 gelopen in Los Angeles. Op de tien kilometer 
prijkt een snelste tijd van 35.10. Met een tijd van 9.39 als A-junior 
behoorde Brenda jarenlang tot de top vijf van Nederland aller 
tijden. Als enige Avantriaan staat Brenda nog steeds op nummer 1 
op de tien kilometer bij de A-junioren met 35.56.

Met een tijd van 2.18.53 heeft oud-Avantriaan Jan Korevaar het 
clubrecord op de marathon, waarvan het de vraag is of die tijd ooit 
nog wordt verbeterd. Later legde Jan zich toe op het berglopen, 
een tak van sport waar hij Nederlands kampioen in werd.

Buiten de kampioenen waren er nog vele andere Avantri atleten die 
op Nederlandse kampioenschappen medailles in de wacht wisten 
te slepen. Hun namen zijn: Gert Stigter, Edwin Veer, Marco 
Zwijnenburg, Ronald Driesse, Gerard Faay, Henk de Leeuw den 
Bouter, Piet van Wijngaarden, Gerrit de Jong, Ron v/d Linde, Erika 
Zijderlaan, Esther Buurman, Angela v/d Linde, Roald Verhoeff, 
Robert Spruit en Jan Zijderlaan sr.
Ook waren er diverse ploegen die 
medailles hebben gehaald. De 
senioren competitieploeg, de 
meisjes B ploeg en de crossploeg 
van de Jongens A.

De meisjes B ploeg met 
hun bronzen medaille
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M M ib l Een historisch moment

In 1988 werd het startschot voor de Parkloop gegeven 
door een absoluut atletiek icoon Fanny Blankers-Koen

Layout en vormgeving: 
Van Beuzekom International B.V.
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SCHOONHOVEN _

Accomodatie:
Avantri's accommodatie "De Stormbaan" maakt 

deel uit van Sportcomplex 'Het Hofland' 
en is gevestigd aan de Nieuwe Singel 25a 

te Schoonhoven.

Adresgegevens:

Clubhuis van Avantri 
Nieuwe Singel 25a 

Schoonhoven

tel. (0182) 38 56 10

secretariaat@avantri.nl

www.avantri.nl
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