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Ad Verhoeff 45 jaar trimtrainer
Door: Leo Febus

Sinds jaar en dag zijn Avantri-leden op donderdagavond actief 
met trimmen in de gymzaal aan de Beregracht. Eerst traint de 
damesgroep, daarna de herengroep. De vaste trainer is Ad 
Verhoeff. Ad doet dit al heel lang. Hij is begonnen begin 1972, 
nu 45 jaar geleden.

Na een oproep in de plaatselijke krant meldden zich begin 
1972 zo’n 70 trimmers bij Ad. Elke keer als men kwam trimmen, 
moest er 1 gulden in de pot worden gestopt. De gemeente 
bracht Ad voor het gebruik van de gymzaal een commercieel 
tarief in rekening. Maar als de trimtraining vanuit een ideële 
vereniging zou worden aangeboden, zou de zaalhuur halveren. 
Daarop koos Ad voor aansluiting bij Avantri. Zo bracht hij zo’n 
60 nieuwe leden aan bij de vereniging. 

Op donderdag 23 februari  hebben de leden van de dames- 
en herentrimgroep Ad in het zonnetje gezet omdat hij 45 jaar 
trainer is. Tiny de Jong, Marjan Lotz en José Maat hadden 
tijdens het wisselen van de groepen een korte feestelijke 
bijeenkomst georganiseerd waarin Ad werd toegesproken, 
toegezongen, een cadeau kreeg en een fraaie bos bloemen in 
ontvangst mocht nemen. 

Op de foto jubilaris Ad voorzien van bloemen met aangepaste 
feestmuts. De trimgroepen hopen nog lang van de trainingen 
van Ad te kunnen genieten.

 

Avantri Meerkampen 2017
Het is bijna tijd voor het grootste Avantri baanevenement van 
het jaar: de Avantri Meerkampen. Op zaterdag 1 en zondag  
2 juli gaat een groot aantal atleten uit heel Nederland de strijd 
met elkaar aan op de Stormbaan. Het is niet meer mogelijk om je 
in te schrijven als deelnemer, maar ook dan kun je gewoon naar 
de baan komen om de atleten aan te moedigen of om te helpen 
bij de wedstrijd. Extra juryleden en overige hulp is altijd welkom. 
Vele handen maken licht werk en met uw hulp kunnen wij er weer 
een mooi, gezellig en sportief evenement van maken!

Nieuwe trainers voor G-groep
Onlangs hebben wij op onze website en Facebook pagina 
een oproep gedaan voor een nieuwe trainer van de G-groep. 
Wij zijn blij om te kunnen melden dat er geïnteresseerden zijn 
om deze gewaardeerde taak op zich te nemen. De zoektocht 
is echter nog niet afgelopen. Wij zouden graag extra mensen 
zien die de nieuwe trainer kunnen ondersteunen tijdens 
de trainingen. Ben je geinteresseerd om te helpen bij deze 
trainingen? Neem dan contact op met Simone Zwijnenburg 
(tel: 06 - 576 922 38) voor meer informatie.

Juniorencompetitie
Met de Meerkampen voor de boeg, is het tijd voor een kleine 
update van de Juniorencup. We hebben een nieuwe naam 
bovenaan de lijst staan: Fee Steehouwer. Laatst pakte zij 
maar liefst 15 van de 18 maximaal te behalen punten. Hiermee 
heeft ze 30 punten in het klassement. Maar languit op de bank 
liggen is nog lang geen optie, want Danilo van Driest en Stijn 
Maaskant zitten beide vlak achter Fee met ieder 28 punten.

In het eerste weekend van juli vinden de Avantri Meerkampen 
plaats. Kan Fee haar koppositie behouden of gaan Danilo en 
Stijn het haar lastig maken?



Kijk voor meer nieuws op www.avantri.nl en volg Avantri ook op Facebook!
Zelf ook een artikel voor de nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar nieuwsbrief@avantri.nl
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Interview met...
Naam:  Ad Verhoeff
Leeftijd:  77 jaar
Woonplaats: Schoonhoven
Categorie: Trainer / Baanploeg

Hoe lang ben je al lid van Avantri?
Ik ben sinds de oprichting lid van Avantri, dus 
53 jaar. Daarvoor vanaf mijn 9e jaar lid van de 
vorige Atletiek club. Deze werd opgeheven 
in de 50-er jaren. Ik ben toen als nieuweling 
gaan wielrennen bij het Goudse Exelsior.

Hoe ziet je sportverleden bij Avantri er uit?
Beginjaren 60 ben ik gaan trainen bij de Goudse Schaats 
Vereniging om vervolgens de Elfstedentocht van 1963 te rijden. 
Atletiek bleef echter mijn sport. Bij Avantri waren dat in hoofdzaak 
de loopnummers op de baan. De diverse sprintnummers, maar 
ook de wat langere afstanden op de  baan. Mijn snelste 10 km 
op de baan was in Vught 36.11 min, waar nu mijn kleinkinderen 
trainen. Op de weg ook diverse afstanden gelopen, zoals de 
10km in 35.25 min.

Wat zijn je huidige activiteiten bij Avantri?
Mijn functie bij Avantri is trainer van twee trimgroepen, de MiLa 
jeugdgroep en de atletengroep. De laatste twee groepen samen 
met Vincent Hoek. Ook ben ik betrokken bij de baanploeg.

Hoe kwam je in de rol als trainer van de trimgroep?
Als trainer heb ik begin jaren 70 diverse diploma’s behaald 
Recreatie sportleider A en B Atletiek trainer en schaatstrainer.
Omdat Avantri genoeg trainers had ben ik zelf begonnen. 
Na een oproep in de Schoonhovense Courant kwamen er maar  
liefst 72 mensen. Dus paniek in dat ene uur. Ik heb er daarna 
vier groepen van gemaakt Later heb ik deze groepen naar 
Avantri gebracht.

Wil je verder nog iets kwijt?
Tot slot vind ik het jammer dat er zo weinig mensen aan 
baanatletiek doen. Ga eens proberen om een 1500m in 
5 minuten te lopen en als dit gelukt is probeer dan 5 seconden 
sneller te lopen enz. Atletiek is voor mij je steeds proberen 
te verbeteren al is het maar met seconden. De massa-
evenementen zijn er niet voor mij.

Agenda
01 jul Avantri Meerkampen, dag 1
02 jul Avantri Meerkampen, dag 2
26 aug 3e ZHM Pupillencompetitie - Zoetermeer
27 aug Avantri 7e Nazomerloop
06 sep 3e Onderlinge Pupillenwedstrijd
08 sep Coopertest
09 sep 4e ZHM CD blokmeerkamp - Alphen a/d Rijn
09 sep 4e ZHM Pupillen competitie - Alphen a/d Rijn
16 sep Oud papier
30 sep Clubkampioenschappen

Automatische incasso contributie
Al enige tijd is het bestuur van Avantri bezig met het opzetten 
voor het betalen van contributie via een automatische incasso. 
In de Algemene Vergadering van 2017 heeft het bestuur dit 
voorgelegd aan de leden van Avantri en is besloten hiermee 
aan de slag te gaan. Dit betekent dat alle leden binnenkort een 
machtiging zullen ontvangen. Wij vragen u deze machtiging 
te ondertekenen en te retourneren, zodat het bestuur de 
automatische incasso in werking kan stellen. Alvast bedankt 
voor uw medewerking.

Drie podiumplekken op NK-Masters
Dit jaar waren de Nederlandse Kampioenschappen voor 
Masters dichtbij huis, namelijk bij AV Gouda. Vier Masters 
kwamen uit voor Avantri: Robert Hofman, Jan Zijderlaan, 
Gerard Faaij en Rob Zwijnenburg. Gerard en Rob presteerden 
het om samen drie podiumplekken te veroveren.

Gerard had zich gemeld bij de 110m Horden en het Verspringen. 
In de race van het Hordenlopen slaagde Gerard er in om de 
tweede tijd neer te zetten: 17,82 sec. Bij het Verspringen wist 
hij niet eerder het zand te raken dan bij de 5,40m. Een mooie 
afstand wat ook een tweede plaats opleverde. 

Rob moest zich op zondagochtend om 10:00u in de discuskooi 
melden. Zijn eerste worp was 35,19m. Een prachtige afstand, 
maar de medaillelimiet lag op 35,20m. Rob had gelukkig nog 
een aantal pogingen te gaan om die ene centimeter erbij 
te krijgen. En dit lukte in de laatste poging. Na een flinke 
strijdkreet kwam de discus neer op 35,79m en dit leverde hem 
de zilveren medaille op! Na het discuswerpen had Rob nog het 
kogelstoten, waarbij hij 11,14m stootte en daarmee de vijfde plek 
bemachtigde.

Robert Hofman stond aan de start van de 800m en Jan 
Zijderlaan heeft de 10km gelopen. Robert wist tijdens de warme 
zondagmiddag een tijd neer te zetten van 2:14,57 min. 
Jan kwam na 36:15,00 min. over de finishlijn. Beide moesten 
het doen met een mooie vijfde plaats. 

Terugkijkend op een prachtig weekend kunnen wij zeggen dat 
we trots mogen zijn op onze Masters!


