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Kennismaken met Dirk de Jong:
de Avantriaan met een Blade!

Leden gaan en leden komen, dat is van alle jaren. We 
verwelkomen Dirk de Jong. Maar hij is niet zomaar een nieuw 
lid, hij loopt met een blade. Door een bedrijfsongeval bijna 
8 jaar geleden is zijn rechter onderbeen ter hoogte van de knie 
geamputeerd en hij heeft hiervoor een prothese.

Dirk is 54 jaar, getrouwd met Chantal en heeft twee dochters: 
Sylvie (14) en Dewi (12 jaar). Dirk is 100% afgekeurd. Hij zit 
niet bij de pakken neer en bekijkt alles heel positief en met 
humor. Door zijn afkeuring heeft hij maar één recht 
(het aanrecht in de 
keuken) en hij gaf aan 
nooit met het verkeerde 
been uit bed te stappen. 
De blade wordt vergoed 
door de verzekering maar 
accessoires zijn peperduur: 
voor een rubber zool 
“word je gelijk een poot 
uitgedraaid” vertelde hij.

De inwoner van Groot-
Ammers wil zo weer 
lekker sporten en wil 
kijken of hij een wedstrijd 
kan volbrengen en denkt 
er hard aan om ook aan 
wegwedstrijden deel te 
nemen. Dirk staat voor alle 
vragen open. Graag zelfs. 

Hartelijk welkom Dirk, 
veel plezier en veel succes!

Uitnodiging Algemene Vergadering
Door: het bestuur

De jaarlijkse Algemene Vergadering komt er aan! Vorig jaar 
waren slecht 15 leden aanwezig, inclusief vijf bestuursleden. Dat 
was wel heel erg weinig! Toon je belangstelling en bezoek deze 
vergadering. Het is informatief en ook leerzaam.

Noteer alvast: vrijdag 15 maart, aanvang 20.00 uur in het 
clubhuis.

De stukken voor deze vergadering zijn geplaatst op de website.
Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom en hebben 
stemrecht. Ook mag per volmacht worden gestemd. Tot 15 maart!

Verkeersregelaar worden?
Door: Peter Vos

Zoals jullie weten hebben we bij de vier wegwedstrijden die 
wij organiseren verkeersregelaars nodig. Het is elk jaar weer 
spannend of er voldoende zijn. Verkeersregelaars van buiten 
inhuren kost onze vereniging veel geld.

Je moet één keer in maart een examen op de computer 
afleggen. Je bent dan bevoegd verkeersregelaar voor onze 
vier wegwedstrijden. Om mee te kunnen doen heb ik je naam 
en e-mailadres nodig. Je krijgt dan in februari van mij een 
e-mail met de gegevens hoe je examen kunt doen. Voor meer 
informatie kun je me ook bellen. Peter Vos. 0182-383924. 
E-mail: vospeter@hotmail.com

De commissie wegwedstrijden (5 mannen) zoekt uitbreiding 
om mee te helpen met het organiseren. Gezien het groeiende 
aantal vrouwen dat meedoet met de wedstrijden zijn zij 
natuurlijk zeker welkom. Voor meer informatie: 
Peter Vos. 0182-383924.

Het is weer gelukt! We sloten 2018 af met een recordaantal 
deelnemers bij de jaarlijkse Rabobakank Oliebollenloop. Maar 
liefst 1357 bikkels wisten de finish te halen van de 2km, 6.4km, 
10km of 15km. Dit zijn 59 deelnemers meer dan het oude record 
en daarmee is dit record uit 2015 verbroken. Het weer zat niet 
op elk moment van de dag mee, maar de deelnemers lieten zich 
hierdoor niet tegenhouden!

Op de website van Avantri zijn nu alle uitslagen, foto’s en 
wedstrijdverslagen terug te vinden. Ga naar www.avantri.nl en kijk 
snel of jij er ook tussen staat. 31 december maakt Schoonhoven 
zich weer op voor de volgende Rabobank Oliebollenloop en we 
hopen op weer een nieuw record. Tot dan!

Recordaantal deelnemers Rabobank Oliebollenloop



Kijk voor meer nieuws op www.avantri.nl
en volg Avantri ook op Facebook!
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Agenda
16 feb Oud papier
05 mrt Bestuursvergadering
09 mrt 4e Jeugdcross, Springerpark Schoonhoven,
 Verzet van 16 feb naar 9 maart
15 mrt Algemene Vergadering, aanvang 20:00 uur
16 mrt Oud papier
20 mrt Coopertest. Aanvang 20.00u. Coördinatie: Ad Verhoeff
22 mrt Trainingsweekend CD-junioren
22 mrt Trainingsweekend CD-junioren
30 mrt Openingswedstrijd Avantri
02 apr Bestuursvergadering
06 apr 1e ronde CD-ploegencompetitie
07 apr Rotterdam Marathon
13 apr 1e wedstrijd ZHM Pupillencompetitie, Leiden
13 apr 1e wedstrijd ZHM CD-Blokmeerkamp, Zoetermeer
13 apr 46e Rivierenland Parkloop
14 apr 1e ronde Senioren Competitie
19 apr Paaseieren zoeken op de atletiekbaan voor Pupillen
20 apr Oud papier
07 mei Bestuursvergadering
10 mei 2e wedstrijd ZHM CD-Blokmeerkamp, 
 Boskoop Jongens, Waddinxveen Meisjes
11 mei 2e wedstrijd ZHM Pupillencompetitie, Reeuwijk
15 mei 1e Onderlinge Pupillencompetitie
18 mei Oud papier
25 mei 2e ronde CD-ploegencompetitie
26 mei 2e ronde Senioren Competitie

Interview met...
Naam: Mark van der Velde
Leeftijd: 42 jaar
Woonplaats: Schoonhoven 
Categorie: Master 40

Hoe lang zit je al op atletiek?
Dat weet ik niet precies. Volgens mij 
nu vier jaar. Ik train al wel heel lang op 
de baan en in het krachthonk, omdat 
mijn jongens ook op atletiek zitten. 
Als ik hen bracht dan ging ik zelf ook 
trainen. Vorig jaar heb ik voor het 
eerst meegedaan aan de Senioren 
Competitie. Dat vond ik erg leuk!

Wat zijn je favoriete onderdelen?
Polsstokhoogspringen, sprints en hoogspringen.

Wat zijn je PR’s bij deze onderdelen?
Polshoog 3 meter. Voor de sprints weet ik het niet precies, dat 
bekijk ik altijd voor de wedstrijd. Hoogspringen 1,55 meter.

Wat doe je verder bij Avantri?
Oud papier halen, soms helpen bij de wedstrijden, andere 
klussen als er een oproep voor is.

Hoe zie jij je toekomst bij Avantri?
Gewoon gezellig blijven, wedstrijden doen, heel en fit blijven

Wat wil je verder nog kwijt?
Voor de oud papierploeg kunnen wij altijd nog wel handen 
gebruiken. Het is super gezellig om te doen. Wij halen 
inkomsten voor de club daarmee binnen die ervoor zorgen 
dat er allerlei zaken kunnen worden aangeschaft. 
Dus... Iedereen die 18 jaar of ouder is en zin heeft om eens 
per vier weken mee te helpen met oud papier halen, meld je 
aan bij Ron de Jong.

46e Rivierenland Parkloop
De eerste wegwedstrijd van Avantri staat op zaterdag 13 april in 
de agenda: de 46e Rivierenland Parkloop. Dit keer een weekje 
later op de agenda in verband met de Rotterdam Marathon 
een week hiervoor. Een hardloopevenement met een bijzonder 
parcours. De start is op de Stormbaan. Vervolgens gaat de 
route langs de Gracht en door het Springerpark terug naar de 
baan. Hoeveel ronden je gaat lopen, hangt af van de afstand 
waarvoor je ingeschreven staat. De keuze bestaat uit de 1,5km, 
5km en 10km.
De inschrijvingen zijn al van start gegaan en deze stromen 
dan ook al binnen, dus wees er snel bij! Voorinschrijven kan 
via www.inschrijven.nl en na-inschrijven kan op de dag zelf bij 
de Stormbaan. Meer informatie is te vinden op www.avantri.nl. 
Vergeet jezelf natuurlijk ook niet aan te melden bij het Facebook 
evenement van de Rivierenland Parkloop!

De jeugd waagt een gokje
Op 25 januari stond het eerste evenement voor de CD-junioren
op de planning. Het clubhuis van Avantri werd door de Jeugd-
commissie omgetoverd tot een ware casino! Onder het genot 
van hapjes en drankjes konden de jeugdleden een gokje wagen 
in het Avantri Casino. Alles op zwart of rood? Of toch spreiden? 
Dat lieten we aan de jeugdleden over.

Het volgende evenement voor de jeugd staat al gepland: het 
Trainingsweekend voor de CD-Junioren op 22 en 23 maart. 
Zie jij het ook zitten om eens een dag mee te draaien bij deze 
gezellige evenementen of een van de vele andere activiteiten? 
Dan ben je van harte welkom! Kijk op www.avantri.nl voor alle 
activiteiten van dit jaar.


