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Op de laatste dag van 2019 werd traditiegetrouw het startschot 
gelost voor de jaarlijkse Rabobank Oliebollenloop. Ook dit jaar 
kan gezegd worden dat dit evenement erg populair is. Met maar 
liefst 1288 deelnemers kunnen we terugkijken op een mooie 
dag. Naast het prachtige weer konden we ook genieten van de 
prachtige prestaties. Twee atleten van PAC maakten een flinke 
indruk op het publiek: Nixon Fernandes en Hidde Demoed. 

Nixon Fernandes begon aan de strijd voor de 15km. Op deze 
afstand wist hij een geweldige tijd van 46.52min neer te zetten. 
Hidde Demoed wist na 10km de finish te bereiken met een tijd 
van 33.31min op de klok. Twee mooie prestaties waar de atleten 
zelf ook erg over te spreken waren.

Naast deze twee atleten wil Avantri iedereen hartelijk danken voor 
het deelnemen en alle vrijwilligers voor het organiseren en het 
in banen leiden van deze mooie dag. Foto’s en uitslagen zijn nu 
terug te vinden op www.avantri.nl. 

Geweldige 37e Rabobank Oliebollenloop

Uitnodiging Algemene Vergadering
Door: het bestuur

De jaarlijkse Algemene Vergadering komt er aan! We hopen 
weer op een mooie opkomst tijdens deze avond. Zorg dus 
dat je erbij bent en wees als eerste op de hoogte van nieuwe 
vorderingen en veranderingen binnen de vereniging. Zo 
presenteert het bestuur bijvoorbeeld de nieuwe plannen voor 
de accommodatie en stellen we de nieuwe secretaris aan de 
leden voor. 

Noteer alvast: vrijdag 6 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 6 maart!

Bevrijdingsvuur in 2020
Elke vijf jaar krijgt de Nationale Dodenherdenking en de 
Bevrijdingsdag extra aandacht, dus ook weer in 2020. Door 
de vereniging Oranje Boven Schoonhoven is Avantri wederom 
gevraagd om het bevrijdingsvuur in Wageningen op te halen 
en in estafettevorm naar Schoonhoven te brengen. Ook 
dit jaar zal Avantri hieraan gehoor geven en haar steentje 
bijdragen. Meer informatie verschijnt binnenkort op de website 
en social media, dus houdt het internet goed in de gaten voor 
deze bijzondere gebeurtenis.

Trainer Loopgroep gezocht
Avantri is op zoek naar een hardlooptrainer voor de 
maandagavond loopgroep. Deze uitdagende en inspirerende 
functie is misschien wel iets voor jou! Wij bieden je zo nodig 
opleiding en begeleiding.

De atleten (15-25 personen) zijn stuk voor stuk gemotiveerde, 
sociale sporters. Zij doen mee aan wedstrijden variërend van 
cross, trail tot marathon. Zij zien hardlopen als recreatieve 
bezigheid en willen zich ook graag verbeteren. De trainingen 
vinden plaats op de Avantri-accommodatie en deels in het 
mooie Schoonhoven. De looptrainers laten zich leiden door het 
Beleidsplan.

Interesse en meer info: secretaris@avantri.nl of één van de 
huidige trainers.



Kijk voor meer nieuws op www.avantri.nl
en volg Avantri ook op Facebook en Instagram!
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In memoriam: Hans Sterrenburg
Wel 400 mensen waren aanwezig bij 
het afscheid van Hans Sterrenburg! 
Het afscheid was door hemzelf 
geregisseerd en Hans kennende was 
dat tot in de puntjes geregeld. Een 
mooi overzicht, muziek, een lach en 
een traan, het was Hans ten voeten uit. 

Hans overleed op 11 november en bereikte de leeftijd van 
72 jaar. De laatste jaren was hij minder bij Avantri betrokken 
en concentreerde hij zich meer op het zeemanskoor. Maar 
toch, bij het 50-jarig jubileum deed hij graag mee om er een 
prachtig feest van te maken. Een kleine greep van wat hij bij 
Avantri allemaal deed: zeer verdienstelijk atleet, bestuurslid 
(17 jaar), lid van diverse commissies, jurylid, trainer van de 
populaire maandagavondgroep (25 jaar), organisator van de 
100-slotentocht, enzovoort, enzovoort. Zeer terecht is Hans in 
1989 benoemd tot erelid van de vereniging.

Als dit jaar op 5 mei weer bevrijdingsvuur van Wageningen naar 
Schoonhoven wordt overgebracht dan zal de skeeleraar node 
worden gemist.

Agenda
01 feb 5e ZHM Cross, Alphen aan den Rijn
04 feb Bestuursvergadering
08 feb NK Masters/NK Meerkamp A/B/Senioren 
 Apeldoorn (indoor) dag 1
09 feb NK Masters/NK Meerkamp A/B/Senioren 
 Apeldoorn (indoor) dag 2
15 feb 3e Avantri Jeugdcross
15 feb ASICS NK Indoor junioren - Apeldoorn dag 1
16 feb ASICS NK Indoor junioren - Apeldoorn dag 2
22 feb Oud papier ophaaldag
22 feb AA-drink NK Indoor senioren - Apeldoorn dag 1
23 feb AA-drink NK Indoor senioren - Apeldoorn dag 2
29 feb NK Cross Jun AB, Senioren en Masters 
 Emmeloord dag 1
01 mrt NK Cross Jun AB, Senioren en Masters 
 Emmeloord dag 2
03 mrt Bestuursvergadering
06 mrt Algemene Vergadering, aanvang 20.00 uur
13 mrt Trainingsweekend junioren
14 mrt Trainingsweekend junioren
18 mrt Coopertest. Start 20.00 uur
21 mrt Oud papier ophaaldag
28 mrt 47e Rivierenland Parkloop
28 mrt Werp5kamp - AV Gouda
02 apr Bestuursvergadering
04 apr Openingswedstrijd Avantri (alleen voor Avantrianen)
05 apr Rotterdam Marathon
10 apr Paaseieren zoeken voor pupillen
11 apr 1e wedstrijd ZHM Pupillencompetitie, Reeuwijk
18 apr Oud papier ophaaldag
18 apr 1e wedstrijd CD-competitie
22 apr 1e Onderlinge Pupillencompetitie
24 apr Koningsspelen
26 apr 1e ronde Senioren Competitie
04 mei Bevrijdingsvuur halen

Welkom, nieuwe secretaris!
Na een lange zoektocht is het bestuur van Avantri het gelukt om 
de lege stoel van de secretaris op te vullen. Kees Jooren meldde 
zich en uitte zijn interesse in deze functie. Vanaf begin december 
is Kees actief binnen het bestuur en zal tijdens de Algemene 
Vergadering officieel verkiesbaar zijn als secretaris.

Om Kees wat beter te leren kennen, stelde voormalig secretaris 
Jos Koeleman een aantal vragen aan Kees.

Je bent nu uitgewerkt, wat deed je toen je nog werkte?
Ik ben 41 jaar leraar geweest in het VMBO.

Hoe lang ben je al actief voor Avantri en wat deed je zoal?
Geen idee hoelang. Ik ben lang lid geweest van Avantri, in de 
maandagavondgroep, totdat ik in verband met rugklachten niet 
meer kon hardlopen. In die periode heb ik een aantal marathons 
gelopen.

Waarom wilde je secretaris worden?
Het bestuur zit al jaren omhoog. Niemand was in de gelegenheid 
om de secretarisfunctie op zich te nemen. Mij lijkt het wel een 
interessante functie.

Heb je bestuurlijke ervaring?
Ja. Ik ben bestuurslid geweest van Streek, de amateur beeldende 
kunst vereniging, van de Schoonhovense bibliotheek en eerder 
ook al van Avantri.

Hoe bevallen je de bestuursvergaderingen?
De twee die ik heb meegemaakt zijn mij goed bevallen. Niet te 
veel uitweiden, vaak “to the point” een agendapunt bespreken.

Help de Oud Papier ploeg!
Avantri kent een lange geschiedenis als het gaat om het 
ophalen van het oud papier in en rondom Schoonhoven. 
Het is niet alleen een traditie, maar ook een belangrijke 
inkomstenbron voor de vereniging. Jaarlijks haalt de oud 
papier ploeg een mooi bedrag op, waarmee het bestuur nieuw 
materiaal kan aanschaffen, evenementen kan organiseren en 
nog belangrijker: de contributie laag houden! Wie wil er nu geen 
lage contributie? Precies, niemand!

Helaas is het vinden van genoeg hulp altijd een grote opgave, 
terwijl iedereen van de vereniging baat heeft bij het ophalen van 
het oud papier. Hierbij een oproep aan iedere Avantriaan van 
18 jaar of ouder: kom eens gezellig een ochtendje meedraaien 
met de oud papier ploeg. En gezellig is het zeker! De dag begint 
om 9:00 uur bij de Stormbaan en eindigt rond lunchtijd. Maar we 
laten je niet zonder een overheelijke gratis lunch naar huis gaan. 
Klinkt toch als muziek in de oren? Meld je dan snel aan 
bij Ron de Jong (06-42057112). Vele handen maken werk licht!


