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In 2014 bestaat de Schoonhovense Atletiekvereniging “Avantri” een 
halve eeuw.
Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid, dat wij nog leden 
hebben die dit van begin tot heden hebben meegemaakt en die 
dus een flinke bijdrage hebben geleverd aan het voor u liggend 
jubileumboek. De jubileumboeken van het 25- en 40-jarig bestaan zijn 
voor ons belangrijke bronnen geweest.

Uit hun mond, uit hun archieven en plakboeken zijn de mooiste 
verhalen opgetekend. De jubileumcommissie heeft hier dankbaar 
gebruik van gemaakt.
Verhalen van hoe het allemaal begon, van oprichtingsvergadering tot 
de huidige kunststofbaan. Dat is gauw gezegd, maar er ligt 50 jaar 
noeste arbeid tussen!
Het ontginnen van de Stormbaan, het verwijderen van de militaire 
folterbaan, het aanleggen van de sintelbaan, het bouwen van de twee 
clubhuizen en krachthonk.

Ook verhalen van onze atleten, die vele kampioenschappen 
behaalden in binnen- en buitenland. 

Ook buiten de sintelbaan, werden grote dingen georganiseerd, 
zoals rommelmarkten, feestmarkten en polsstokhoogdemonstraties 
midden in de stad. En als een rode draad door het bestaan van de 
club werd menigmaal het bevrijdingsvuur lopend vanuit Wageningen 
naar Schoonhoven gebracht. Het is allemaal verzameld in één boek.

De nu wat oudere leden van de eerste jaren, hebben soms met 
gemengde gevoelens gekeken hoe hun werk met blote handen tot 
stand gekomen door een grote bulldozer werd omgeploegd, om 
plaats te maken voor een prachtige kunststofbaan. Het resultaat 
mag er zijn. Met dit jubileumboekje “50 jaar Avantri in woord en 
beeld”, hebben wij weer een stukje geschiedenis vastgelegd voor het 
nageslacht. Avantri is klaar voor de toekomst.
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1964
Op 6 januari 1964 waren er 31 belangstellenden in restaurant 
Tino aanwezig en besloten om een half jaar de kat uit de boom 
te kijken. Het eerste bestuur werd gevormd door Cees van den 
Dool (voorzitter), Dick Wesdorp (secretaris), Arie van der Grijn 
(penningmeester), Gerrit Stuur en Marianne Post. Jan Post nam 
de trainingen in de zaal en op het voetbalveld op zijn schouders. 
Onder de indoor-mensen was ook een aantal motorcrossers, 
waaronder Frits de Vos, die door deze trainingen hun conditie 
voor dit zware werk op peil probeerden 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 tweemaal de Haven rond. 

Na vakantietijd kwamen de leden weer bijeen voor een algemene 
vergadering op 27 augustus in restaurant Tino. Op de agenda stond 
het punt over aansluiting bij de voetbalvereniging. De oud-atleten 
waren toch wel bang om opnieuw ten onder te gaan en een aantal 
van hen trokken dan ook de consequenties 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 
sportclubbestuur. Aan het einde van dit woelige jaar bedroeg de 
ledenstand in totaal 54 leden.

1965
De aanvraag om als corporatief lid van de KNAU toegelaten te 
worden, was op 16 januari 1964 al verzonden naar het bondsbureau, 
wat toen nog in Gouda gevestigd was. Secretaris Dick Wesdorp kreeg 
begin februari een brief dat we met ingang van 1 maart 1965 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. De eerste officiële wedstrijd 
was op 30 april bij ASV in Ammerstol. Technisch waren we nergens, 
maar op de sprint konden we aardig presteren. Ammerstol bleek 
uiteindelijk toch te sterk voor ons.

Op 15 mei was er opnieuw een dualmeet, ditmaal tegen Tiel en de 
wedstrijd werd door ons gewonnen.
Trudi Gubbels werd onze eerste Goudse kampioene op de 80 meter 
en het verspringen. Henk de Leeuw den Bouter promoveerde tot 
A-klasser, door op de tienkamp in 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 
clubrecords gingen we het nieuwe jaar in.

Een van de eerste taken was tijdens de eerste vergadering het 
zoeken naar een naam voor de nieuwe vereniging. De afkorting 
A.V.S. voor Atletiek Vereniging Schoonhoven vond men te gewoon. 
Na wat brainstormen kwam men tenslotte uit bij “AVANTRI”. De 
eerste twee letters AV staan voor Atletiek Vereniging, vervolgens 
krijgt men het woord “AVANT”, het Franse woord voor voorwaarts 
en tenslotte de drie laatste letters “TRI”, wat een afkorting is van 
Trimmers, de recreatielopers van nu, die men in de naam benoemd 
wilde hebben.

De clubkleuren bleven blauw en wit. Het shirt met de twee 
blauwe banen links en het strakke embleem is ontworpen door Ad 
Verhoeff. De banden werden er door zijn moeder opgenaaid met 
een oude Singer naaimachine.

Op de foto rechts de moeder van Ad Verhoeff. Zij naaide de logo’s 
op de shirts van de Avantrianen.
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Negen jaar was de nu 74 jarige Ad toen hij voor het eerst  kennis 
maakte met de atletiek. Op het voetbalveld van de toenmalige 
voetbal en atletiek vereniging mocht hij met een aantal andere 
jongens de 60m sprint lopen. Omdat hij in deze wedstrijd  als eerste 
over de finish kwam, was hij er zeker van dat dit zijn sport was. 
Als junior heeft hij diverse wedstrijden gelopen en gesprongen 
tijdens de toenmalige Goudse afdelings kampioenschappen. Al snel 
bleek dat het lopen hem het beste afging. Samen met Gerrit de 
Jong trainde hij onder leiding van dhr. Ipenburg die hen op de fiets 
begeleide op hun tocht van zo’n 5 km rondom Schoonhoven. Voor 
die tijd een respectabele afstand.

Maar omdat de atletiek afdeling steeds minder werd,  koos hij voor 
zijn andere sporten, zoals wielrennen en schaatsen. Hij trainde bij 
de Goudse wielerclub Exelsior en bij de schaatsclub Gouda. Maar 

het hard lopen bleef toch zijn voorkeur houden. Toen hij dan ook in 
1964 gevraagd werd om naar de oprichtings vergadering van een 
nieuwe atletiek club te komen, was hij direct van de partij. Vanaf de 
oprichting is hij actief in diverse functies. Zo haalde hij in het eerste 
begin de contributies op omdat hij als postbode toch langs kwam. 
Tijdens deze periode richtte hij ook met enkele mensen de ijsclub 
De Zilveren Schaats op waarvan hij 7 jaar secretaris was. Toen de 
Atletiek club in 1973 besloot om met de voetbal club te breken en 
zelfstandig verder te gaan kwam de ijsclub op de tweede plaats. In 
dat jaar behaalde hij diverse diploma’s o.a recreatiesportleider A en 
B, Atletiek trainer en schaats trainer, maar door omstandigheden 
werd dit laatste niet afgemaakt. Ad besloot om eerst zelf te 
proberen om een trainings groep in de zaal te beginnen . Na een 
oproep in de Schoonhovense courant kwamen er maar liefst 70 
mensen voor de eerste les. Dat moest snel gesplitst worden in 3 
groepen. De deelnemers deden 1 gulden in de pot als zij kwamen 
trainen. Maar er ontstond wat commotie van andere verenigingen 
over de huur van de gymzaal, dus besloot hij om al deze trimmers 
lid te maken van Avantri. 

Vanaf die tijd is hij als trainer verbonden, zo’n 42 jaar, en is hij de 
langst zittende trainer. Verder geeft hij al 13 jaar training aan de 
Junioren D en C en ook de atleten groep heeft hij  getraind, maar 
sinds 2 jaar overgedaan  aan Vincent  Hoek. Verder was hij jaren 
lang actief als oud papier ophaler,  medewerker  en bezorger 
van het clubblad. Stukjes schrijven voor de weekbladen en  nog 
steeds jurylid, microfonist en op de dinsdagmorgen  met een 8 
tal vrijwilligers het onderhouden van de baan. Verder was hij de 
man die jarenlang de Coopertest verzorgde en ook de Dijkloop 
is door Ad opgericht. Samen met zijn vrouw Elly werden zelfs de 
beloningen zelf gemaakt. 

Naast training geven waren de diverse cross, weg en baan 
wedstrijden zijn grote hobby. Met een groep atleten naar de cross 
in Boskoop waar lange Jan Zijderlaan opmerkte dat hij daar sinds 2 
weken een vriendin had en wij daar toevallig langs reden. Zonder 
dat Jan hiervan op de hoogte was besloot de groep om op de 
terug weg aan te bellen en jan voor te stellen aan z’n aanstaande 
schoonouders. Zo’n rood hoofd van Jan heb ik later niet meer 
gezien. In Venlo waar hij een 20 km wedstrijd zou lopen was hij 
zijn loopschoenen vergeten. Een andere loper bood hem z’n oude 
schoenen aan, zelf had hij nieuwe. Het resultaat; Ad ging prima, 
maar de loper met z’n nieuwe schoenen  had flink wat blaren. Ook 
de baanwedstrijden stonden op zijn programma. Zo tok hij naar 
Vught om daar een baanwedstrijd over 10 km te lopen. Hij werd 
ingedeeld in de groep die om 10.45u startte.  Zijn tijd was goed 
36.11 min, maar om 1 uur thuis en dan om 5 uur weer werken bij 
de post?

De eerste wedstrijd bij Avantri  was de havenloop op 
Koninginnedag, 30 April 1964. Alle afstanden heeft Ad gelopen, 
o.a 100m in 11.9, 5 km in 16.51.00, 10 km in 35.25.00, 20 km in 
1.13.41 en halve marathon in 1.18.25. Nog steeds is hij als 74 jarige 
actief met discus werpen en kogelstoten. Maar ook het training 
geven aan de dames en heren groep in de zaal doet hij al 42 jaar 
met veel plezier. Het feit dat er leden zijn die al meer dan 30 jaar bij 
hem trainen, waarvan enkele al 40 jaar, bewijst dat zijn trainingen 
nooit saai zijn. Het hardlopen mag dan niet meer gaan i.v.m. slijtage 
aan de enkel, maar zijn oude liefde, het wielrennen , 3x per week 
trainen , gaat weer als vanouds en doet hij met veel plezier en 
passie. Ad vind het jammer dat er zo weinig mensen aan baan 
atletiek doen juist nu we zo’n mooie baan hebben. Want alleen op 
de baan zijn de afstanden juist en kan men niet afsnijden.
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1966
In dit jaar organiseerde wij de 4e wedstrijd van de Goudse 
crosscompetitie 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 jaar.

In maart 1966 werd aan de leden van de atletiekafdeling een 
vrijwillige contributieverhoging gevraagd van één gulden per week 
voor de senioren en 50 cent 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 competitie uit te komen onder het motto “eendracht maakt 
macht”. Het jaar werd afgesloten met 100 leden.

1967
Op 4 februari werd opnieuw een wedstrijd gelopen van de Goudse 
crosscompetitie om de sportvelden. In april werd 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 clubrecord 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 gedaantewisseling. Overbodige bomen en hindernissen 
zouden verdwijnen.

Al voordat de vereniging bestond werd de bevrijding van Nederland 
herdacht door middel van een fakkelloop. De eerste keer van de 
huidige vereniging ging vanuit Benschop in 1965 waar kort voor de 
bevrijding mensen gefusilleerd werden. De tocht was kort, maar stond 
in het teken van 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 
getekend werd, is iedere vijf 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 van de Wageningse 
gemeenteraad en tevens lid van het bevrijdingscomité. De hele 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 één 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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Frans van der Ham succesvolste
Zeven nationale titels bij de junioren en viermaal Nederlands 
kampioen bij de senioren. Schoonhovenaar Frans van der 
Ham is met afstand de meest succesvolle atleet in de 50-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 
en later de masters; zestien titels kwamen erbij, waarop zijn 
totaal aan goud op 27 komt. Deze zomer wacht hem een heel 
bijzondere nationale titelstrijd. Het wordt zijn laatste wedstrijd 
in de klasse masters M55. Als het hem lukt om wederom 
het polsstokhoogspringen - en mogelijk het verspringen én 
speerwerpen – te winnen, dan komt de teller voor het aantal 
gouden plakken mogelijk in het jubileumjaar 2014 op 30 te staan! 
…en dat nog los van de andere ruim 40 stuks zilver en brons 

gekleurde plakken. Bij elkaar een unieke serie. 
Halverwege het jubileumjaar 2014 slaat Frans een nieuwe bladzijde 
in de vaderlandse atletiekboeken op. Als master M60 wacht hem 
nieuwe uitdagingen. Wat te denken van het Wereldkampioenschap 
Masters tienkamp en polshoog. Om nog maar te zwijgen van de 
nationale kampioenschappen, Nederlandse records op de tienkamp 
en polsstokhoog, laat staan de clubrecordlijst bij de zestigers.
,,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 houd je ook geestelijk 
fris’’. “ Hoewel ik natuurlijk echt kan nagenieten van 25 tienkampen 
boven de 7000 puntengrens en mijn 27 caps als lid van de 
Nederlands ploeg …best wel lekker” 

Masters
De veteranen, masters dus, zijn in de Nederlandse atletiek een 
ondergeschoven kindje. In het buitenland is veel meer waardering 
voor de ‘Masters’. ,,Ik was in Buffalo (VS) en Brisbane (Australië) 
voor het Wereldkampioenschap. Atleten die in eigen land nationaal 
kampioen waren, kregen in beide werelddelen een halve vip-
behandeling, heel leuk. Als ik hier wedstrijden doe, schrijf ik me 
ook nooit in als master. 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. Afgelopen jaar heb 
ik veel blessures gekend en ben ik toch weer in november 2013 
aan mijn enkel geopereerd door Rien Heijboer. In de aankomende 
winterperiode ga ik de trainingen goed opbouwen en zal ik mijn 
Nederlands record M55 polshoog weer terug willen halen naar 
Schoonhoven. Op jacht dus dit jaar, eerst naar 3,70+ M55 én 
daarna de records aanpakken M60 polshoog en tienkamp.

Mijn mooiste nog staande Nederlands record is de jump in 
Hilversum bij de Arena-games op 12 september 1999 waar ik als 
46 jarige (M45) over 4,31m sprong! Hoe lang zal dit record langer 
blijven staan dan 15 jaar! Mijn uitdaging voor dit jaar is om weer 
lekker mee te doen op nationaal en internationaal niveau, maar 
vooral te genieten van het bewegen; lopen, werpen en springen!” 

Fit blijven, je algehele conditie en beweeglijkheid onderhouden 
is de basis om de tienkamptrainingen aan te kunnen. Herstellen 
en goed luisteren naar de lichaamsgrenzen. Van der Ham slaagt 
daarin. Ervaring en gedoseerd trainen zijn de sleutelwoorden. Een 
100 meter, verspringen en de 100 meter horden zijn explosieve 
nummers. “Je moet op en top fit zijn. Vooral de hamstrings 
zijn bij mij kwetsbaar. Het is een kwestie van bijhouden, je lijf 
mobiel houden. Vooral in het lumbale gebied. Voel je een pijntje, 
iets snelheid terug nemen en altijd opnieuw stijfheid willen 
uitbannen”

Drie keer per week traint de Avantriaan voor zichzelf, maar 
daarnaast is hij ook als trainer op de baan te vinden. Bij Avantri 
traint hij de oudere jeugd en de senioren. Ook adviseert hij 
atleten en trainers over de tienkampen en polshoog. “Naast 
aardig presteren is het heel belangrijk dat je een hecht team weet 
te vormen en dat de atleten plezier hebben in het bewegen.”

Jongeren aan atletiek binden is moeilijk. Als mensen goed 
presteren en ambitie hebben, dan blijven ze jaren aan atletiek 
doen! Sporten met plezier, gein hebben over de controle van bijv. 
een technisch onderdeel, steeds wat nieuws ontdekken, de sfeer, 
de kennis en kunde van het trainerskorps, stuk voor stuk factoren 
die atleten kunnen binden. Het spul bij elkaar houden, dat is de 

kunst. Vroeger deed Gerrit de Jong al heel veel leuke dingen voor 
de jeugd. Nam ons mee op kamp, organiseerde poldercrossen, 
reed ons kilometers met zijn 2CV naar wedstrijden. Die dingen 
vergeet je niet meer.”

Boodschap
Door zijn lange carrière als atleet, zijn ervaringen met top-
trainers, zijn eigen ervaring als districts- en bondscoach, 2 keer 
uitgezonden naar het buitenland door fonds Leo van der Kar als 
zo luidt de tekst ‘geëngageerd trainer’ en uiteraard de bagage van 
zijn opleidingsachtergrond (opleiding Academie voor Lichamelijke 
Oefening), heeft Avantri een man in huis met verstand van zaken 
en met een visie en inzicht. Hij was ook eindverantwoordelijk voor 
de nieuwbouw van de kunststofbaan. 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 bij de andere trainer volgens methode 
B. Dit is niet alleen verwarrend voor de atletiekbeoefenaar, maar 
getuigt niet van visie. Daardoor gaat er veel verloren. Het zou 
wel eens een goed zijn om voor alle trainers een trainerssessie te 
houden en een vaste methodische lijn per onderdeel af te spreken. 
De jeugd, maar ook het trainerskorps, kan er alleen maar beter van 
worden.”

Van der Ham geeft aan dat er nu een rolling-document ligt over 
zo’n aanpak, een prima eerste stap! Juist nú is de tijd rijp met zo’n 
inspirerende kunststofbaan, juist nú zijn er ontwikkelmogelijkheden 
om de atletiek naar een hoger level te brengen. Frans wil daar 
graag een steentje aan bijdragen. 
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Begin 1964 staat er een advertentie in de krant. Op 6 januari  zal er 
in “Restaurant Tino” op de haven, een oprichtingsvergadering zijn, 
om eventueel te starten met een Atletiekvereniging in Schoonhoven. 
Als zoon van een oud atleet, vind ik dat ik daar zeker bij moet zijn. De 
opkomst is geweldig, en aan het eind van de avond geef ik mij als 16 
jarig jochie op als lid. Het eerste jaar betekent dat binnen trainen o.l.v 
Jan Kuilenburg, en buiten o.l.v. Jan Post. Mijn talenten worden als 
snel duidelijk, na een paar keer speerwerpen zegt de trainer, “Ster, je 
kan er niks van, ga jij maar wat anders doen”.

Cees van den Dool is de voorzitter geworden, alsof hij het niet druk 
genoeg heeft met zijn slijterij. Maar hij kan wel wat hulp gebruiken, 
aan kader, of ik geen zin had, om namens de jeugd in het bestuur wil 
komen.

Wat dat betekent wordt al snel duidelijk. In de zomer van 1965 loop 
ik vrijdag s’avonds lijnen te treken voor een heuse interland, die 
gehouden wordt op het voetbalveld. Een team van de afdeling Gouda 
neemt het op tegen een team uit Belgisch Limburg. Vlaggen worden 
gehesen en volksliederen gespeeld.

Wij mogen onze drie beste atleten leveren, nl. Jan Kluifstra op de 
800m, Koos Polak op verspringen en Henk de Leeuw den Bouter op 
speer. Jan en Koos worden eerste en Henk vierde. In 1965 vertrekken 
de militairen en laten de “Stormbaan achter, en Cees van den Dool 
doet zijn uiterste best, om die voor de Atletiek te krijgen. Dus lopen 
we een jaar later, met onze blote handen van die grote zwarte 
mijnslakken te rapen en natuurlijk veel lege schietpatronen. Want dit 
moet volgens onze voorzitter onze nieuwe sintelbaan worden.

We zijn een echte club geworden die mee telt. We promoveren drie 
keer, en onze beste atleten behalen het Nederlands Kampioenschap. 
Avantri dendert door. We organiseren naast de vele wedstrijden ook 
feestmarkten, rommelmarkten en zelfs een honderdslotentocht. 
Tussendoor verzamelen we ook nog oudpapier. Ook zijn we jarenlang 
gastheer van Engelse atleten uit Clouchester. En in 1981 bouwen we 
ons mooie nieuwe clubhuis o.l.v. voorzitter Jo Ooms en Dirk van der 
Heul. Al die jaren doe ik, eerst met Ben Gubbels en later met Dirk van 
der Heul, het onderhoud.

Na de jeugd getraind te hebben, volg ik in 1988 een cursus 
looptrainer en wordt in 1989 de maandagavond loopgroep een feit. 
In 2003 stop ik met training geven i.v.m. rugklachten. 

De jaren gaan snel. We vieren het vijfentwintig en veertig jarig 
bestaan op grootse wijze.  En  bestaan we alweer een halve eeuw. 
Vijftig jaar Avantri met vele hoogte maar ook diepte punten. Menig 
lid en bestuurslid hebben we veel te vroeg naar hun laatste rustplaats 
gebracht. Maar wat blijft is de trots. Trots dat ik het vanaf het begin 
heb meegemaakt, en dat ik er nog steeds deel van uit mag maken. Ik 
heb 22 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en als dank benoemd 
tot erelid in 1989. In 2012 heb ik met een dubbel gevoel gekeken hoe 
al ons werk met een grote shovel werd omgeploegd, maar er kwam 
er een prachtige kunstofbaan voor in de plaats. Een nieuw tijdperk, 
Avantri is klaar voor de volgende decennia. 

In 1968 wordt inderdaad de eerste tienkamp gehouden. Tussen de 
kruipgangen, klimrekken en Chinese muren wordt er gelopen en 
gesprongen en de werpnummers doen we op het voetbalveld. Maar 
de voorzitter is niet tevreden. Begin jaren zeventig oppert hij in de 
vergadering het volgende plan; de hele Stormbaan moet op de schop. 

Alles wat er op staat moet er af en op het middenterrein moet speer 
en discus worden geworpen. Maar op dat midden liggen duizenden 
stoeptegels en moeten volgens de voorzitter allemaal om de baan 
worden gezet als afscheiding voor de sintelbaan. “Wat we er van 
vinden?” Wat ik er van denk? Of de voorzitter is gek geworden of 
heeft iets te veel genuttigd uit zijn eigen wijnkelder. Maar wie Cees 
kent, weet dat wat hij in zijn kop heeft doorgang moet vinden. En 
alsof het nog niet genoeg is bouwen we ook nog even een clubhuis. 
De houten school lokalen, waar ik nota bene zelf les kreeg op de 
openbare school, staan leeg en wij mogen ze slopen en ook weer 
opbouwen. Op 30 april 1973 opent mijn vader de baan en clubhuis .

Hans Sterrenburg
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1968 
De Goudse crosscompetitie begon dit jaar in Schoonhoven op 
zaterdag 6 januari op het inmiddels al bekende parcours. 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 had de eer deze eerste wedstrijd te winnen.

Het volgende evenement was op 30 april, toen Avantri 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 was Dieter Segieth uit Essen en had er 1.27.02,8 voor nodig. 
Schoonhoven kon slechts drie 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 
Clubkampioenschappen 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 record op de 3000 meter bij een indoor-wedstrijd.

Henk Schep deed zijn intrede bij Avantri en liep in Rotterdam een 
nieuw clubrecord op de 100 meter in 11.5, maar werd in de finale 
gediskwalificeerd, omdat 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 accommodatie. 

Inmiddels was er ook een kogelring op de Stormbaan geïnstalleerd 
en wij konden buiten speer- en discuswerpen. Zo konden wij de 
meeste onderdelen op “eigen baan” uitoefenen. Onze leden waren 
dan wel lid van de voetbal- en atletiekvereniging Schoonhoven, 
maar toch hadden zij over het algemeen weinig binding met de 
voetbal. De wedstrijdsecretaris Jan Post had ons aangemeld voor de 
herencompetitie.

Naast de contributies zijn er nog meerdere inkomsten om de 
club draaiend te houden. Diverse subsidies van Gemeente en 
NSF, acties zoals balpenverkoop, Jantje Beton, verkoop kalenders, 
sponsorlopen en polshoogacties goed voor 71 duizend gulden. De 
rommelmarkten leverden 85 duizend gulden op, De jeugdsubsidie 
was goed voor 30 duizend en deelname aan de lotto bracht 40 
duizend gulden op. De lotto is nu anders georganiseerd en levert 
ons nagenoeg niets op. Clubsponsors waren goed voor 61 duizend 
gulden. Het ophalen van het oude papier was goed voor 320 
duizend gulden. Totaal 608 duizend gulden. Om dit voor elkaar te 
krijgen zijn er tientallen Avantrianen in actie gekomen. 

Het oud papier heeft een lange geschiedenis en in 1973 gaf Dick 
Wesdorp de eerste aanzet. Vanaf 1982 werden jaartotalen in de 
clubbladen geregistreerd. Alles bij elkaar opgeteld toch ruim boven 
de 7 miljoen kilo oud papier. In 1997 werd het meest opgehaald 
356.000 kilo. In oktober 1999 was het aanpoten voor de ploeg en 
zij was pas om 19.00 uur klaar na het ophalen van 65.950 kilo. De 
ploeg onderging veel wijzigingen en regelmatig doken verhalen 
op om er het bijltje bij neer te gooien. De eerste jaren werd 
het papier aangeboden bij de hoogste bieder. Daarna kwam de 
gemeente die een garantieprijs beloofde als wij het bij de firma 
Kruitbosch inleverden. Er kwam nog een hogere garantieprijs. Met 
Cyclus uit Gouda werd ook een aantal jaren gewerkt. Nu is er met 
Reparco een overeenkomst gesloten. De garantieprijs is iets hoger 
geworden. Er wordt begonnen om 9 uur en rond half elf is er even 
tijd voor koffie in het clubhuis en na afloop of tussen de middag 
staat er een broodtafel met soep klaar voor deze harde werkers. 
2013 zal wellicht de geschiedenis ingaan met de minst opgehaalde 
kilo’s in de laatste 20 jaar. Hartelijk bedankt voor al dit gesjouw!
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In 1970 kwam Piet Stam in Schoonhoven, meldde hij zich aan als lid 
en wilde het lange afstandlopen aan het Schoonhovense publiek 
laten zien. Op 23 maart 1974 ontstond de Parkloop met wedstrijden 
voor alle categorieën met afstanden van 900 m tot 9100 meter. De  
eerste lopen gingen via het Springerpark, langs de kerk en gracht en 
dan achter de huizen via het Moordenaarslaantje naar de rondweg 
en aan de brede kant weer terug naar de Stormbaan. Er kwamen 
ook veel recreatiesporters op af. Bij de jeugd was Aalsmeer sterk 
vertegenwoordigd met de familie Zethof. Ook de familie Zijderlaan uit 

Polsbroek was veeltallig aanwezig. Het laantje werd weggesaneerd 
en de jeugdwedstrijden werden minder bezocht. Er kwam een 
korte prestatieloop en de wedstrijd werd van 9,1 km opgerekt naar 
de 10 km met daarnaast een prestatieloop voor de 5 en 10 km. 
Musa Cherutich uit Kenia bleek de snelste tot heden in 29.38 min. 
Avantriaan Jan Korevaar bleek 1 sec sneller dan een Rus met zijn 6e 
plaats op de ranglijst in 30.31. Bij de vrouwen was Nadine Drissia 
uit Marokko de snelste en bijna 5 minuten sneller dan nummer 2. 
Bij de jongste jeugd was Helen Verwaart snel met een 2e, 3e en 4e 
plaats op de ranglijst. Hetzelfde geldt voor Elise Zijderlaan met een 
3e, 4e, 5e en 7e plaats op de 5 km. De jongste deelnemers waren 
4 jaar: Kiki Tellier, Martijn Spruit, Esra Zijderlaan, Rens Hofman 
en Marillion Zwijnenburg. De oudste was de heer Schild van Av 
Antilope uit Waddinxveen met zijn 79 jaar. 32 jaar is de gemiddelde 
leeftijd van de deelnemers. Jan Zijderlaan en Jos Schinkel namen 
25 keer aan de Parkloop deel. Niet alle prestatielopen werden 
geregistreerd.  Bij de mannen zijn 5400 prestaties bekend en 1700 
zijn dat er bij de vrouwen. Voor de jeugd waren er medailles en 
bekers. Voor de ouderen werd de plaatselijke middenstand gevraagd 
te sponsoren en op deze wijze kwamen mooie prijzentafels in natura 
tot stand. Als herinnering werd er ook  in een aantal jaren een 
stenen tegeltje uitgereikt met daarop één van de oude gebouwen 
in Schoonhoven. Plateelschilder Gerrit Suur zorgde samen met Hans 
Sterrenburg voor deze mooie tegeltjes. De prijzen in natura werden 
later waardebonnen of sportprijzen. Sponsor van deze loop was 
de  Nutsspaarbank, later SNS Bank. De laatste jaren krijgen we een 
steuntje in de rug van Rivierenland Fonds. De meeste wedstrijdlopers 
waren er in 1980 met 314 deelnemers.  Bij de winnaars veel bekende 
namen: Elly van Hulst, Klaas Lok, Rob Druppers, Vincent Hoek en Aart 
Stigter. De laatste jaren telt de loop gemiddeld 150 deelnemers met 
weinig wedstrijdlopers. In 2014 staat de 41e loop op het programma.

Kees van der Heul is verslaafd aan het lopen 
Kees 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 succes schakelde Kees om van 
schaatstrainingen naar hardlopen. 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. 
Kees 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 RAl, 
om de pilaren met rondjes van zo’n 150 meter. Een andere spannende 
wedstrijd, om nooit te vergeten, vond plaats op de Stormbaan. De 
afstand was 600 meter. Het ging slechts om twee atleten, Kees en de 
Engelsman Paul Pepler. Het werd een gevecht op het scherpst van de 
snede, in feite één lange sprint. Dan Kees voor, dan weer Paul. Pas op 
het laatste rechte stuk vocht Kees zich voorbij Paul. Zijn beste 1500 
meter liep hij overigens op 9 juli 1975 in ‘t Deense Aarhus, waar hij 
slechts vier seconden na olympisch kampioen John Walker in 3.43.5 
over de finish kwam. 

Een lange loopbaan heeft Kees gehad. Hij liep records, kreeg in 1973 
de Vlug en Lenig wisselbeker van het district 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. Weliswaar zijn beste tijd. Maar in zijn 
beste jaar liep hij de Midwintermarathon in Apeldoorn in 2.21.0. Na 

berekening zou die tijd zonder de kou, en zonder de heuvels, en zonder 
de wind, 4 minuten sneller zijn geweest. Kees werd opgenomen in de 
nationale ploeg en reisde de halve wereld over. Hij liep drie keer de 
marathon van New York. Liep de halve marathon in Puerto Rico. Liep 
wedstrijden in Londen, en deed ook mee aan de W.K. voor militairen 
in Finland. In de Marathon van Rotterdam in 1980 finishte hij als zesde 
in 2.22.0. 

Zijn werk loopbaan verloopt identiek, met pieken en dalen. Op de L.T.S. 
gaat hij de metaal in en gaat werken als metaaldraaier bij Rademakers. 
Na zijn diensttijd wordt hij bladenman, dat wordt hem na 35 jaar 
afgenomen, omdat de bladen voortaan via de post gaan. Kees wordt 
uit nood taxichauffeur. Maar nog altijd overal waar hij verschijnt wordt 
hij herkend als de kampioen van weleer. Nog altijd houdt hij zich in 
conditie en loopt zijn kilometers op de weg en baan. 
Kees is verslaafd aan hardlopen. 
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1970
Sporthal “De Meent” werd gebouwd en wij vroegen aan de inrichters 
aandacht te schenken aan de specifieke atletiekbenodigdheden zoals 
startblokken, horden, landingsmatras en een insteekbak voor het 
polsstokhoog. Daar kwam weinig van terecht. Op Koninginnedag 
stond een 20km op het programma, die werd gewonnen door Dirk de 
Bruin in 1.04.31.8. De tijdwaarneming ging via duivenklokken. Enkele 
dagen later werd het bevrijdingsvuur uit Wageningen gehaald en in 
een estafetteloop naar Schoonhoven gebracht. Inmiddels was ASV uit 
Ammerstol ter ziele gegaan en een handvol atleten werd daarna lid 
bij onze vereniging. Kees van der Heul werd Nederlands kampioen op 
de 1500 meter en Frans van der Ham kwam ook op het ereschavot. 
Gert Stigter en Kees van der Heul werden enkele keren opgenomen 
in de landenploeg. In augustus trok Gerrit de Jong met een aantal 
junioren op de fiets naar Drunen om in dit prachtige gebied een 
kampweek te houden. Er werd met een kalenderactie 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 Zuid-Hollandse competitie. Het ledenaantal bedroeg 140 
aan het eind van dit succesvolle jaar.

1971
Op 20 maart werd Frans van der Ham Nederlands kampioen bij het 
polsstokhoogspringen met een sprong van 3.35 bij de jongens-B. Kees 
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 trimmers enkele 
voetbalwedstrijden. In het Finse Turku liep Kees 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 competitieploeg 
werd 8e dit jaar. De trainers waren: Hans Sterrenburg, Nico de 
Jong, Jan Post, Gerrit de Jong en Jan Kuijlenburg. Henk Schep hield 
de prestaties bij. In de atletiekcommissie was Cees van den Dool 
voorzitter en Gerrit de Jong. Zij vertegenwoordigden de atletiek in de 
sportclub. De commissie werd aangevuld met trainers en één vrouw 
en één man uit de trimafdeling.

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 fl 15.000,00 afgesloten 
en voor een symbolisch huurbedrag van fl 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 
sportclub stond het niet toe om de zaak op te bouwen. Enkele leden 
sloten een persoonlijke lening af om de bouw mogelijk te maken. 
De competitieploeg 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 clubhuis 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 
baanrecord op de 1500 meter in 3.56.0.

Na de vakantie werden onze leden in een vergadering bijeengeroepen 
om een naam te kiezen voor de nu zelfstandige club. 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 fl 3.000,00 opbracht, zodat er een kunststofaanloop 
kon worden gekocht.
Aan het eind van het jaar besloot men een kaarsenactie te 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. Dit kwam onder andere doordat 
de trimgroepen van Ad Verhoeff bij Avantri kwamen. Met 198 leden 
werd het jaar afgesloten.
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Als een rode draad loopt het terrein – waar nu anno 2014 onze prachtige 
kunststofbaan ligt - door het leven van Frans van der Ham. Geboren 
en getogen op dit terrein, dat kun je eigenlijk wel stellen! Frans werd 
geboren op 26 juli 1954 op de Lopikerweg nummer 44, grenzend 
op nog geen 20 meter van de huidige kogelstootbak. Als schoolkind 
werd vrijwel iedere dag op de militaire stormbaan spelenderwijs de 
motorische vaardigheid beproefd. Ja zeker weten, zijn roots verklappen 
dan ook gelijk het fundament van zijn prachtige atletiekcarrière. Alle 
innovaties van stormbaan tot sintelbaan, incluis het opbouwen van 
de verschillende clubgebouwen maakte hij van dicht bij mee én stond 
later aan de wieg van de in 2013 geopende kunststofatletiekbaan. Wie 
overtreft zo’n verbondenheid?  Op Goede Vrijdag 1967 vroeg iemand 
mij – terwijl ik vanaf één van de militaire hindernissen zat te kijken 
naar de verspringende jeugd van AVS - “buurjongetje, je mag best mee 
verspringen hoor”. Ik sloot maar wat graag aan in de rij. En zó begon voor 

mij de atletieksport, dankzij … jawel Gerrit de Jong. Eén dag later sprong 
ik bij een wedstrijd in Delft op plastic zwemschoentjes 4,57 m ver … het 
bleek een districtsrecord te zijn?!  Een paar weken later werd 4,81 meter 
opgemeten wat op de seizoenranglijst van Nederland een 2e plaats 
opleverde. Ik had er plezier in én trainde met alle groepen mee met 
alle onderdelen.In mei 1970 had ik een aantal slapeloze nachten. Een 
cruciaal moment in het leven van een gedreven sporter. Er moest een 
keuze gemaakt worden uit drie hele leuke wedstrijden precies allemaal 
op die ene zaterdag. “Thuis” voetballen als B1-speler van Schoonhoven 
tegen het grote Sparta uit Rotterdam of gaan polsstokverspringen 
tegen de twee beste jongens junioren van Friesland in Drachten in 
de jaarlijkse tweekamp Friesland-Holland of polsstokhoogspringen 
in de atletiek districtsploeg west2 voor junioren-AB tegen de andere 
districten in Den Haag. De keuze werd atletiek. Een gevoelsmatige keuze: 
polsstokhoogspringen gaf mij in die periode heel veel plezier en vooral 
uitdaging om hoger te willen!

Atletiek is een deel van mijn leven. Een prachtige jeugdperiode met tal 
van kampioenschappen, interlands en een afsluitende EJK. Ik meen dat 
er nog stokoude Avantri-jeugdclubrecords staan, waarvan de mooiste de 
6,73m ver, de 4,30 m polshoog en de 6890 punten op de 10-kamp zijn.
In mijn seniorenperiode ging dat gestaag door. Ik herinner mij een 
avondwedstrijd op onze baan op 11 augustus 1977 waarbij de duisternis 
inviel en de lat van een pr 4,40m, naar 4,50 m ging. Met behulp van 
bouwlampen en enkele auto’s die hun koplampen lieten schijnen op 
aanloop en insteekbak slaagde ik op 4,50m en later ook op 4,60m!! 
Wat een feest. Wat een nacht! Mijn beste jaar werd 1980; slagen als 
student op de Academie Lichamelijke Opvoeding, Nederlands kampioen 
polshoog en 10-kamp, 11 persoonlijke records, 7 interlands én als klap 
op de vuurpijl het huwelijk op 28 november met Edith Bubberman. We 
werden verblijd met twee zoons Bart en Victor.  

De mooiste records hebben een verhaal. Mijn beste memories heb 
ik aan de 4,80m polshoog in Kopenhagen, de 49,46 sec op de 400m, 
de 11,24 sec in het Zwitsere Zug, de 10-kamp met 7414 punten, kogel 
13,83m nog in de oude bak, ver 7,05 m, etc. etc.. In deze periode heb 
ik genoten en veel geleerd én bovenal een vriendenkring opgebouwd. 
Graag, tot aan de dag van vandaag, gaan we nog een paar keer per jaar 
een partijtje golf spelen met oude 10-kamp maatjes. Aankomend jaar 
staat er een reünie op de kalender in Portugal. Atletiek heeft mij veel 
vreugde gegeven, de blessures soms ten spijt. Ik besef mij terdege dat 
ik een bevoorrecht mens ben. 

Mijn maatschappelijke loopbaan kent veel parallellen met die van de 
atletiek. Ik was ambitieus en stapte in allerlei vernieuwingen. Heb in 
de beginjaren het mooiste vak van de wereld gegeven: gymnastiek. 
Een jaar of 15 had ik een fifty-fifty baan gymnastiek en schooldecaan. 
Later, als 50-er kwam ik in de directie van de schoolorganisatie waar 
ik nu nog voor werk. Een fijne job met gedreven mensen in mijn 
team waar ik verantwoordelijk voor ben! Ook hier liggen uitdagingen 
zeker door de wisselende regelgeving en de strenge eisen van de 
Onderwijsinspectie. Het gaat erom de teamgeest, de commitment en 
je team beter te maken, zodat ze opgewassen zijn tegen de continue 
vernieuwing. Ook hier voel ik mij een coach.

De combinatie van atletiek op niveau en een academische 
sportopleiding is een goede basis om als trainer te kunnen slagen. 
Binnen Avantri is het fijn om voor de jeugd en senioren iets te mogen 
betekenen. In de jaren achter mij heb ik op allerlei atletiekbanen 
gestaan om atleten verder te laten ontwikkelen tot zelfs bondscoach 
toe. Heerlijk om goeie atleten te mogen trainen die dezelfde 
atletiektaal spreken. Mooi om met tienkampers te mogen werken van 
boven de 8000 punten, polshoogspringers die moeiteloos boven de 

5,00 meter springen, het ingang zetten als eerste bondscoach polshoog 
voor dames, waar drie jaar later een knappe 4,30 m uit te voorschijn 
kwam. Van het één komt het ander.

En nu … ik ben nog steeds veel op “mijn baan” …heerlijk genieten van 
het moois wat hier de de laatste 50 jaar hier heeft voltrokken. Ik was 
er bij en ben er nog bij zolang ik er plezier in heb. Het atletieken, ja 
da’s een verhaal, in ieder geval ben ik er trots op wat ik heb bereikt. 
Veel toppers waar ik vroeger mee streed hebben hun carrière op hun 
top óf er net na stop gezet. Zelf heb ik het plezier kunnen behouden! 
En nu? Ach ja, mijn snelheid neemt fors af, mijn springvermogen valt 
terug, mijn kracht in benen en armen worden beduidend minder …is 
atletiek dan nog wel leuk vraag je je af? Zeker na een spraakmakende 
5,00 meter polshoogsprong op Koninginnedag 1983 in de Kerkstraat 
of na een geslaagde, loodzware Europacup 10-kamp in het Poolse 
Spala waar de mussen van dak vielen met 38ºC of dat het publiek voor 
jou de handen op elkaar krijgt voor een recordverbetering. Mooie 
beleefde momenten, die nog altijd scherp op het netvlies staan! Een 
schat aan ervaringen, belevingen en prachtige atletiekmomenten in 
binnen en buitenland zijn mijn deel, mijn persoonlijke bagage. Ik kan je 
als lezer van dit jubileumboek meegeven dat bewegen voor mij naast 
gezondheid en vitaliteitsoverwegingen gewoon heel veel plezier geeft. 
Een technische goede tempoloop daar kan je van genieten, een speer 
die na de ontlading een mooie baan maakt is boeiend én last but not 
least …en het blijft kriebelen … het is en blijft magnifiek en uitdagend 
om uit een buigende polsstok nog steeds hoogte mee te krijgen! Er 
zijn verschillen met mijn gloriejaren; één ervan is, dat ik na de landing 
véél langer blijf liggen op het matras en nageniet van een geslaagde of 
gewoon lekkere sprong!

Frans van der Ham
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Als je als verenging 50 jaar bestaat, kan het bijna niet anders gaan 
dan in het gewone leven. Met pieken en dalen. Met vreugd en 
verdriet. Op deze pagina het verdriet om de leden die we naar hun 
laatste rustplaats brachten.

Het was al in de beginjaren van onze atletiekvereniging dat twee 
jonge vrouwen jammerlijk om het leven komen bij een noodlottig 
ongeval. Dat waren ons lid Marjan Post, dochter van onze eerste 
trainer Jan Post en, in de zeventiger jaren, de voortreffelijk 
atlete Lia Ende. Onvergetelijk was het drama met onze jonge 
penningmeester Wil van den Bosch. Tijdens de derde avond van de 
Avondvierdaagse werd hij getroffen door een hartaanval. 

En dan het rare verhaal over Frits de Vos. Frits moest gedotterd 
worden, maar zag het niet zo zitten. “Bij één op de tienduizend 
gaat het wel eens fout” zei Frits vooraf, “en het zou zomaar kunnen 
zijn dat ik dat ben.” Frits zei wel vaker dat hij dingen voorvoelde, 
maar zweeg er meestal over omdat men hem anders voor gek 
zou verklaren. Frits zou tot ons groot verdriet gelijk krijgen. In 
1994 overlijdt hij op 51-jarige leeftijd tijdens het dotteren in het 
ziekenhuis. Avantri verloor een harde werker, mede-organisator van 
rommelmarkten, oud papier inzamelen en feestavonden. 
We namen ook afscheid van Wim Rond, jarenlang onze 
penningmeester. Een lieve man. Hij had samen met zijn vrouw Jo 
geen kinderen, maar dat werd ruimschoots goed gemaakt. Alle 
kinderen uit de buurt konden zo bij hem binnen lopen, kregen 
snoep, cadeautjes, of zelfs soms nieuwe kleren of schoenen als 
ze het thuis niet ze breed hadden. Hij was nog zo’n ouderwetse 

penningmeester. Niet uit het boekje, maar met het boekje. Alle 
financiële zaken van de club in een schrift en huishoudboekje. 

Drie van onze hardwerkende leden verloren we door een slopende 
ziekte. Mede-oprichter van de club Dick Wesdorp. Hij was de 
vertegenwoordiging van de trimgroepen en stond er op dat dat ook 
in de naam van de club terug te vinden was. En onze oud-voorzitter 
Jo Ooms. Grote animator van de bouw van ons huidige clubhuis. 
En ook ons bijzondere lid kunstenaar Arie van der Grijn. Hij maakte 
voor ons de prachtige kunstwerken aan en in het clubhuis.

De laatste jaren moesten we afscheid nemen van nog twee Avantri 
iconen, n.l Chris van der Horst en Cees van den Dool. Chris van der 
Horst, wie kende hem niet. De aardige man. Bijna altijd aanwezig 
bij alle wedstrijden en volgde jurycursussen tot wedstrijdleider aan 
toe. Maar het liefste wat hij deed, was jury polsstokhoogspringen. 
Hij werd al gauw gevraagd bij grote wedstrijden zoals N.K.-Indoor 
en buiten. Hij kende alle atleten en wist precies wat hun wensen 
waren bij de pogingen. Cees van den Dool was degene met de 
langste staat van dienst. Bij de oprichting betrokken en heeft, tot 
zijn gezondheid hem in de steek liet, vol vuur en enthousiasme zich 
ingezet voor de club.

Het waren allemaal echte Avantrianen, geen ééndagsvliegen. 
Jarenlang zich ingezet als vrijwilliger. Zonder hen was Avantri nooit 
geworden zoals het nu is. Ze zeggen wel eens; je bent pas echt 
dood als je ben vergeten. Wij zijn ze niet vergeten. Daarom op deze 
plek een ode aan de doden.

1974
Op 13 maart werden onze statuten koninklijk goedgekeurd. Al 
spoedig werd een jurycursus 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 uitgezet om 
aan geld te komen.

Op 23 maart werd de eerste Parkloop gelopen die Henk Tiebosch 
van Metro won.Cees van der Heul kreeg last van een knieblessure en 
moest voortijdig naar de kleedkamer wat 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 f 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 contributie ging met fl 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 records 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 clubkampioen 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 
wedstrijdsecretariaat 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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Leuk, een gouden jubileum in de Zilverstad. 
Van de 50 jaar heb ik er maar 30 meegemaakt. De eerste jaren was 
ik alleen sportief bezig. Ja, dat waren nog eens tijden. Toen was 
hardlopen ook echt hard lopen. Met een stel naar een marathon en 
zomaar vier à vijf man die de afstand ruim binnen de drie uur liepen. 
En allemaal mopperen dat het best sneller had gekund. Kees van der 
Heul gaf toen training op dinsdagavond. Nu besef je pas hoe hard het 
toen ging. 

Later ben ik toegetreden tot een commissie (wegwedstrijden) en niet 
veel later tot het bestuur in de functie van secretaris. Dan leer je de 
vereniging heel anders kennen. Dingen die zo vanzelfsprekend lijken, 
blijken dat helemaal niet te zijn. Dan kom je er achter dat er heel wat 
mensen zijn die ongelofelijk veel tijd en energie in de club steken. En 
dat dingen echt niet vanzelf gaan. De moderne tijd, aantrekkende 
regelgeving en wensen van leden zorgen voor vernieuwingen 
binnen de vereniging die op de een of andere manier moet worden 
geïmplementeerd. Ik bemerk bij iedereen dan openheid, begrip en 
medewerking. Geweldig is dat!

Het archief dat ik van mijn voorganger erfde gaf een inkijk hoe dat in de 
beginjaren ging. Dat was nog uit de tijd dat knippen en plakken alleen 
op de kleuterschool werd gedaan. Nu gaat een brief maken een stuk 
eenvoudiger. Een schrijfmachine en ook carbonpapier is niet meer nodig.

Het mooie van Avantri vind ik de rust en eenvoud en ook de 
naoorlogse spaarzaamheid die nog steeds aanwezig is. Voorzichtig 
begroten, eigen broek ophouden en geen gekke dingen doen. Het 
dubbeltje kan slechts eenmaal worden uitgegeven. We zijn geen 
profvoetbalclub! Soms heb ik wel eens het gevoel dat de tijd stilstaat, 
op andere momenten toont de vereniging dat ze springlevend is.

Hulde
Hulde aan de oprichters van Avantri. Hulde aan de mensen van 
het eerste uur van wie velen nog onder ons zijn. De plaats die 
de vereniging in Schoonhoven en wijde omgeving nu inneemt is 
grotendeels aan hun inzet te danken. En de beginjaren waren verre 
van gemakkelijk. Ik hoorde eens een verhaal over een toenmalige 
penningmeester die geld dat voor Avantri nodig was uit eigen zak 
voorschoot omdat de Avantri-kas helemaal leeg was. Gelukkig zijn 
de tijden nu beter.

Toekomst
Ja, toekomst is er zeker wel. Het werk van de eerste generatie 
wordt echt wel overgenomen door jongere generaties. De aanleg 
van de kunststofbaan is daar het bewijs van. Nog steeds ben ik 
onder de indruk van de saamhorigheid en inzet van alle mensen 
die bij het project betrokken waren. En ook onder de indruk van de 
grote deskundigheid die we in huis hadden. 
Met deze prachtige accommodatie en de aanwezige cultuur stomen 
we op naar het eeuwfeest.
Van harte gefeliciteerd allemaal en geniet van de mooie 
jubileumactiviteiten!

Jos Koeleman
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...met Hans Sterrenburg
In de eerst jaren van de Atletiek Vereniging Schoonhoven, afgekort 
A.V.S., kregen wij in de Oranjestraat training van Jan Kuilenburg. 
Jan was in zijn jonge jaren een fanatieke motorcrosser en wist wel 
hoe je een sterke kerel kon worden. De anekdotes over vroeger 
volgden elkaar dan ook snel op in de kleedkamer. Jan vertelde 
dan dat motorcrossen veel moeilijker was dan de meeste mensen 
denken, want zei Jan altijd “de eerste ronde rijd jij met de motor en 
volgende rondes de motor met jou. Het is net een rodeostier”.
In een andere anekdote vertelde hij dat hij wel eens, om de jonge 
motorcrossers mentaal te sterken, hij ze mee naar de polder had 
genomen en dwars door de polder sloot in sloot uit weer naar huis 
had gestuurd en dat we dat met de atleten van de atletiek ook een 
keer zouden moeten doen.

Dat was ik nooit vergeten. Toen het idee ontstond om bij Avantri 
wat aan zomeravondkolder te doen, dachten Frits de Vos en 
ik meteen aan het verhaal van Jan. We besloten om met een 
boerenkar, ter beschikking gesteld door de familie Zijderlaan, naar 
Polsbroek te rijden, naar de toren van Schoonhoven te kijken en 
rechtdoor naar huis te gaan. Het werd een dolle boel. Zeker bij de 
koeien die allemaal dol werden. Sloot in, sloot uit. De ene sloot 
lekkere warme bagger, de andere een ijs en ijskoude sloot en weer 
een andere of je in een gierkelder sprong.

De volgende keren werd afgesproken dat je verkleed moest zijn. 
Een carnavalsoptocht was het gevolg. Als de Engelse atleten er 
waren, gingen ze ook mee voor een Mud Bath. In een toespraak 
tot de Engelsen vertelde ik van de leuke ontmoetingen met 
Glouchester en dat ik een Delftsblauwe bokaal had laten maken 
ter herinnering aan onze atletenuitwisseling. Ze waren blij verrast 

en wilde de bokaal graag in ontvangst nemen, ware het niet dat ik 
hem net voor de overhandiging uit mijn handen liet vallen tot grote 
schrik van iedereen. Alles was gespeeld en voorop gezet. Het was 
tenslotte zomeravondkolder.

Ook kon ik de tocht wel een keer organiseren maar ik kon niet mee 
had ik verteld. Ik moest naar de bruiloft van een nichtje. Ik had 
van mijn zwager een nog nieuw uitziend driedelig pak gehad, een 
prachtige corsage opgedaan en bij buurman Wout Verhoog een nep 
fototoestel gehaald. Alleen om even een foto te maken verscheen 
ik aan de start. Ik ging voor de foto quasi nonchalant op het hek van 
een bruggetje over de Slangenweg staan en liet mij tot schrik van 
iedereen pardoes in het water vallen.
 
Na de eerste keer zijn we aan het tellen geweest in hoeveel sloten 
we hadden gelegen, met de Grote Gracht erbij om wat modder 
af te spoelen, kwamen we tot honderd. De honderdslotentocht is 
heerlijke zomeravondkolder.

Hans Sterrenburg
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1976
De Algemene Vergadering 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 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 actie Sportreal en bracht veel mensen op de 
been. Andere verenigingen zoals Argento, KPI, de volleybalclub, De 
Lekstreek en de zwemclub maakten gebruik van onze gastvrijheid. 
Het grootste succes 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. Ad Verhoeff met groep Sportreal organiseerde de 
eerste 10 jaar met steun van Avantri. Na 10 jaar nam de organisatie 
dit van hem over.
 
1977
In de Atletiekwereld lazen we dat Avantri bij de tien goedkoopste 
atletiekverenigingen van Nederland stond en de meeste advertenties 
in het clubblad had staan. Voor het eerst nam er een damesploeg aan 
de competitie deel, die een aantal clubrecords 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 Algemene 
Vergadering tot erelid benoemd. De gemeente Schoonhoven plaatste 

in april een toegangshek bij de baan. Tijdens een wedstrijd tegen 
Gloucester bracht Ian Larrard het baanrecord op de 100 meter op 
10.7sec. Frans van der Ham bracht het record bij het polsstokhoog 
op 4.60m bij het lichtschijnsel van de auto van Cees Wiezer. Deze 
gebeurtenis zal nog lang in de annalen worden genoteerd. Een 
subsidieaanvraag voor vier lichtmasten werd daarna ingediend bij de 
gemeente. De penningmeester legde dat jaar alvast wat geld opzij 
voor eventuele nieuwbouw.

1978
De trottoirbanden die in het vorige 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 eventuele nieuw 
clubhuis. De jeugdcommissie organiseerde een sponsorloop voor het 
jeugdkamp in 1979 wat zo’n fl 2300,- opleverde. De lotto/toto draaide 
geweldig en er werd fl 25.000,- ingelegd.

Er gebeurden ook vreselijke dingen in de club. 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 
Secretaris 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 bouwcommissie gevormd en men dacht zo’n fl 200.000,- 
nodig te hebben om een kantine in 1981 te bouwen. De contributie 
ging omhoog en het potje van de penningmeester bedroeg aan het 
eind van 1979 fl 20.000,-.

Er was een kleine uittocht van atleten naar V&LTC, Hellas en Sparta. 
Gelukkig wist de seniorenploeg stand te houden in de competitie. 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 
Gemenebestspelen werden uitgegeven. De eerste stickers van Avantri 
kwamen in deze periode van de drukpers. 
De ledenstand bleef op 300 steken.
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Als voetballer van het 1e van VV Schoonhoven kwam ik in aanraking 
met de atletiekafdeling van deze vereniging. Naast het voetballen 
vond ik atletiek ook erg leuk. Ik kon aardig sprinten en deed af en 
toe mee met een wedstrijdje. Toen in 1964 Avantri werd opgericht 
werd ik hier lid van. Ik bleef nog wel op de zondagen voetballen, 
maar als er een atletiekwedstrijd op zaterdag was deed ik hier aan 
mee. 

Toen Avantri naar de Stormbaan verhuisde werd mij door 
Kees van der Dool gevraagd of ik het terreinwerk van Willem 
Miltenburg wilde overnemen op de Stormbaan. Ik heb daar na mijn 
postbestelling heel wat uurtjes kolen lopen ruimen. Later werd ik 
geholpen door Hans Sterrenburg en nog wat later kwam Dirk van 
der Heul er ook bij.

In 1976 heb ik de meisjes pupillen groep opgezet. Doordat mijn 
dochter Simone ook graag aan atletiek wilde doen, is deze groep 
tot stand gekomen. Ik ging met grote groepen kinderen naar allerlei 
wedstrijden en crossjes in de regio. Ook liepen we jarenlang met 
een grote groep atleten de Avondvierdaagse. In die periode heb 
ik samen met Frits de Vos, Bas Zwijnenburg, Rob Voorsluijs, Hin 
Veelenturf en Leendert den Boer de Jeugdcommissie opgericht. Het 
hoogtepunt met deze commissie was de sponsor wandeltocht van 
120 km van Putten naar Schoonhoven. Met deze tocht wilden we 
geld inzamelen voor het jeugdkamp in Vierhouten. We deden er 
twee dagen over en het was een loodzware tocht.

Ook heb ik mooie herinneringen aan de keren dat ik mee ben 
geweest om het bevrijdingsvuur te halen. De 1e keer in een 
veewagen en later met een luxe touringcar. In het begin liep ik zelf 
mee, later ging ik mee als verzorger.

Door ons jurylid Henk Heijneman belandde ik samen met Bas 
Zwijnenburg bij de TOP jury van Nederland. Henk raadde ons aan 
om alle jurydiploma´s binnen de KNAU te gaan halen. Dit bestond 
uit jurylid algemeen, jurylid tijd, wedstrijdleider, scheidsrechter, 
windmetercontroleur en snelwandelscheidsrechter. We werden 
regelmatig voor NK-wedstrijden uitgenodigd om te jureren. Mijn 
hoogtepunt was in 1981 toen ik samen met Bas als jurylid werd 
uitgenodigd voor de Europese Jeugdkampioenschappen in Utrecht. 
(zie foto) In 1983 haalde ik mijn diploma voor sportverzorger. Ik 
ging mij minder met jureren bemoeien en begon als verzorger 
bij verschillende voetbalverenigingen. Op de zondagen dat er 
seniorencompetitie was, ging ik mee als verzorger voor de atleten. 
Ook masseerde ik veel lopers bij mij thuis, waaronder Vincent Hoek. 
Hij was op dat moment een talent binnen onze vereniging.

In 1989 werd ik benoemd tot Lid van Verdienste voor mijn grote 
inzet gedurende mijn lidmaatschap in het bijzonder; het oprichten 
van de Jeugdafdeling, het vele jurywerk, mijn werkzaamheden als 
masseur en de vele werkzaamheden op en rond de baan. Nu ben ik 
nog als vrijwilliger actief bij de VB-atleten, eens in de drie weken ga 
ik Yvonne van der Horst helpen bij de training. Dit doe ik met veel 
plezier.

De nieuwe kunststofbaan is een aanwinst voor onze vereniging. Ik 
heb de bouw op de voet gevolgd en genoot ervan om met oud-
atleten hierover te praten terwijl de bouwers hier mee bezig waren. 
Trots ben ik op mijn dochter Simone, mijn schoonzoon Rob en mijn 
kleindochter Marillion dat zij zo betrokken zijn bij het wel en wee 
van Avantri. Iets wat ik samen met de mensen van toen heb opgezet, 
zetten zij voort.

Ben Gubbels
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1980 
De senioren gingen weer wat meer contributie betalen en het 
bouwfondsboekje werd steeds dikker en beter gevuld. Met de 
seniorencompetitie ging het niet best en bij de derde wedstrijd 
konden wij geen complete ploeg op de been krijgen. Hierdoor 
kregen we 1500 punten boete en degradeerden naar de derde 
klasse.

In december werd besloten om een nieuw clubhuis te gaan 
bouwen. Onze schulden op lange termijn bedroegen nog geen fl 
10.000,- op dat moment. De ledenstand liep iets terug en kwam 
onder de 300.

1981
In dit jaar werd op 25 oktober het nieuwe clubhuis met 
kleedkamers geopend na enkele maanden hard werken. En dat ging 
geld kosten. Maar liefst fl 165.914,- waar de 4488 manuren van 37 
mensen niet waren inbegrepen. Vier mensen waren tussen de 300 
en 400 uur in touw voor dit project. Waar kwam het geld vandaan? 
Een lening van fl 100.000,- en bijdragen van de NSF en de gemeente 
Schoonhoven van totaal fl 47.000,- en tevens werd het saldo van 
het bouwfonds flink aangesproken. Daarbij kwam nog de opbrengst 
van de rommelmarkt met fl 5.121,- en fl 8.000,- van het oud papier.

De Oud Olympische Spelen werden een zeer groot succes, 
evenals het Nederlands kampioenschap 15km voor dames. 
Carla Beurskens won deze wedstrijd. Er was ook een competitie-
wedstrijd voor Junioren CD, waaraan enkele Haagse ploegen 
deelnamen. Later zouden zij zeggen dat zij, ondanks de rommel 
op de baan, een van de gezelligste wedstrijden hadden gehad en 
de prestaties logen er ook niet om.

1982 
Ondanks de vele schulden was er geen contributieverhoging. 
Ronald Driesse behaalde bij de C-Spelen een zilveren medaille 
bij het polsstokhoog met een sprong van 3.40m. Jan Zijderlaan 
sr. behaalde eveneens een zilveren medaille bij de Nederlandse 
Kampioenschappen veldlopen bij de veteranen.

Enkele kleine vandalen moesten onze landingsbedden zo nodig met 
messen bewerken en de kleurentelevisie raakten wij kwijt bij een 
inbraak. De Clubkampioenschappen in dit jaar met 108 deelnemers 
waren een mooie afsluiting op onze knusse sintelbaantje met een nu 
prachtig ogend clubhuis.

1983 
In dit jaar waren het Ronald Driesse en Edwin Veer die Avantri 
bij de Nederlandse Kampioenschappen op het podium 
vertegenwoordigden. 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 accommodatie. Op Koninginnedag 
werden deze matten getest in de Kerkstraat bij een grote 
polsstokhoog demonstratie 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 bijgehaald.

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 bleven 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 crosscompetitie voor de jongste jeugd aan gekoppeld. 
Op oudejaarsdag werd de eerste Vierdorpenloop gehouden naar een 
idee van onze voorzitter Piet Stam.
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Op 6 januari 1964 kwamen 31 mensen bijeen en werd de atletiek- 
en trimvereniging Schoonhoven opgericht. Na een half jaar werd 
aansluiting gezocht met de Sportclub. Trainen in het zaaltje in de 
Oranjestraat en lopen op de weg was niet voldoende om aan atletiek 
te gaan doen. In augustus sloten we ons aan als afdeling atletiek van 
V & AV Schoonhoven. Ik was atletieklid bij de RWV in Rotterdam. 
Cees van den Dool en Dick Wesdorp vertegenwoordigden ons in het 
bestuur. Ik volgde een cursus jeugdsportleider en trainde de jeugd op 
en om de voetbalvelden. In 1965 vond de aansluiting plaats met de 
KNAU en konden er officiële wedstrijden worden georganiseerd op 
de voetbalvelden. Het militaire Regiment van Heutsz vertrok in 1965 
uit Schoonhoven en liet een wildernis achter; de stormbaan. Na veel 
gepraat en geschrijf van Cees van den Dool besloot de gemeenteraad dit 
terrein in april 1967  aan sportclub te gaan verhuren, aan de afd. Atletiek 
en niet aan de Padvinderij. Om de kosten te kunnen betalen werd een 
verloting uitgeschreven. Er moest nogal wat werk worden verzet. Op 
de avond van de trekking ging ik na een korte training in het park naar 
de kantine. En hier bleek dat ik , de secretaris van de afd. Atletiek, de 
hoofdprijs had gewonnen. Hiervan kon ik een stukje van de reis naar de 
Olympische Spelen  in Mexico 1968 betalen en kon genieten van 8,90 

m verspringen en 10,0 sec op de 100 meter. Dat werd een prachtreis en 
teruggekomen en afgedaald van 2.000m hoogte liep ik de sterren van 
de hemel bij een cross in Delft. Ik werd sportmasseur en kwam in het 
bestuur van de afdeling Gouda tot 1979. Mijn trainingen werden door 
anderen overgenomen en het snelwandelen kreeg meer mijn aandacht. 
Enkele jaren was ik lid van de Nationale Snelwandelcommissie, 
Unieraadslid en lid van het Districtsbestuur. Cees c.s ging verder 
met de ombouw van de stormbaan tot sintelbaan en er werd een 
schoolgebouwtje dat over was afgebroken en omgebouwd tot kantine. 
Hiervoor moest geld op tafel komen en dat kwam van privé-personen.  
De sportclub raadde ons aan om te kijken of wij niet op eigen benen 
konden staan. Na wat rekenwerk  moest dit mogelijk zijn en ontvingen 
wij van Hare Majesteit Juliana een brief uit Lech op 13 maart 1974 dat 
wij voortaan als Avantri door het leven konden gaan. In 1967 was het 
diplomasysteem door mij ingevoerd met soms enorme successen. Rond 
de eeuwwisseling verdween dit “tijdelijk”uit zicht. 

Als sporter reisde ik van hot naar her en wandelde vele kilometers. Na 
het bedanken als bestuurslid bij de jaarvergadering van Avantri in 1979 
organiseerde ik een wandeling van Parijs naar Schoonhoven. Cees van 
den Dool was één van onze begeleiders. De start vond plaats op 1 april 
1980 om 0.00 uur onder de Arc de Triomph in Parijs en na een 1e dag 
van 130 km maakten de zeven deelnemers  in nog vier dagen de 500 km 
vol. Wij werden in Nieuwpoort opgewacht door een 40-50 junioren van 
Avantri en na een ontvangst bij de burgemeester op het stadhuis werd ik 
op bed gelegd door Marion Gubbels. De anderen werden door vrienden 
en bekenden naar huis vervoerd voor een dag of tien rust. Dat ging je 
niet in de koude kleren zitten. Een paar jaar later werden er in tien dagen 
1001 km afgelegd. In 1980 werd ik weer teruggefloten naar de besturen 
van Avantri en de afd. Gouda. In 1981 had ik een heel bescheiden 
bedrage bij de bouw van het clubhuis. Het was een Bungalock “Sport”. 

Af en toe moest ik tot de orde worden geroepen door Cees, 
Henk of Chris. Soms probeerde ik mijn eigen ideeën door te 
drukken. Dankzij mijn snelwandelen werd een 50-tal wedstrijden 
georganiseerd waaronder 2 x een 50km Ned. Kampioenschap 
en 10 km Junioren Kampioenschappen. Een 7-tal atleetjes 
werd opgeleid tot snelwandelaar en kwamen per eend op veel 
plaatsen in Nederland en België terecht. Van alle jaren werden 
alle behaalde prestaties vermeld op stencil  Deze werden 
afgedraaid bij Dool’s wijnkelder. In 1979 werd ik benoemd tot 
Erelid. Bij de ontmoetingen met Gloucester en afd. Gouda had 
ik veel te doen bij de ploegopstellingen en programma’s. Dit 
nam 20 jaar in beslag met prachtprestaties op de baan van de 
Engelse atleten. In 1980 keerde ik terug in het bestuur . Een 7-tal 
jaren was ik voorzitter en de laatste jaren penningmeester. Het 
langeafstandgebeuren, wat heet lang, had voortdurend mijn 
aandacht en vele malen was ik begeleider bij de wedstrijd Paris-
Colmar 520 km. Op de computer zijn alle wegwedstrijden van 
Avantri ingevoerd en alle tienkampuitslagen. Bij het snelwandelen 
alles van de 50 km en meer en hoger in Nederland en van 
Nederlanders en de Nederlanders in het buitenland. Hier bleek 
dat de ranglijst van het  aantal uitgelopen 100 mijlwedstrijden 
sinds 1998 door mij wordt aangevoerd, 27 stuks. Een Engelse 
vrouw van 64 jaar is me echter veruit de baas met 45 keer. Sinds 
1995 ben ik alweer voorzitter van de Nederlandse Centurion 
Vereniging. Volgende klus: alle prestaties van de Avantrianen 
en de recordlijst nieuwe stijl opzetten. Sinds ik op mijn 60e ben 
gestopt met werken is Avantri mijn grootste werkgever geworden. 
Gelukkig kan ik dit werk in eigen tijd doen en heb het prima naar 
mijn zin op mijn 71e.

Gerrit de Jong
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Mijn herinneringen aan Henk Heyneman
Alvorens de naam Henk Heijneman in mijn verhaal voorkomt toch 
nog even iets wat daarvoor afspeelt. Toen ik mijn twee zoons op 
jeugdige leeftijd naar de atletiekbaan bracht, omdat ze het turnen 
niet leuk vonden, troffen ze daar als trainer Hans Sterrenburg die 
ze dolenthousiast maakte voor de atletieksport. Thuis vertelden ze 
enthousiast dat ze hun sport hadden gevonden. 
Mijn uitspraak dat ik er bij wilde zijn als zij wedstrijden zouden 
hebben, was er de oorzaak van dat mij gevraagd werd aan een 
jurycursus deel te nemen en behaalde zo mijn eerste jurydiploma 
Jury Algemeen.

In de vereniging bleek een gebrek aan leidinggevende jury te 
bestaan en zo werden Ben Gubbels en ondergetekende gevraagd 
een cursus wedstrijdleider / scheidsrechter te doen in Alphen a/d 
Rijn. De cursusleider was destijds de voorzitter van de toenmalige 
Nationale Jury Commissie. We slaagden beide met goede cijfers en 
dat kwam ook ter ore van Henk Heijneman, een prominent lid van 
onze vereniging, alleen woonachtig al vele jaren in Den Haag, maar 
altijd aanwezig op onze jaarlijkse Tienkamp.

Henk Heijneman was een bestuurder pur sang en zeer bedreven in 
mensen enthousiast te maken voor de mooie atletieksport, mede 
door het vertellen van leuke anekdotes uit zijn atletiekcarrière. Hij 
was dan wel topbestuurder, maar was zeker niet te min om tijdens 
de tienkamp de hark bij zandbak of het meetlint bij speerwerpen 
ter hand te nemen.

Wat niet iedereen wist, was het feit dat Henk als wedstrijdleider en 
scheidsrechter tot het hoogste niveau in Nederland behoorde en 
de verantwoording droeg van de Nederlandse Kampioenschappen 

en de diverse A-wedstrijden. Tijdens een van die tienkampen 
memoreerde hij het feit dat het topjury korps in Nederland aan het 
vergrijzen was en stelde mij en Ben voor om hem te assisteren en 
ervaring op te doen in grote wedstrijden. En zo stonden we opeens 
als assistent wedstrijdleider met rode band op de Sparta-spelen en 
was Ben daar assistent scheidsrechter en later op de Leidse Hout 
bij de Gouden Spike waren de rollen omgedraaid en was ik assistent 
scheidsrechter. 

We hebben tijdens die wedstrijden veel ervaring opgedaan en 
dat heeft er toe geleid dat we via de gewestelijke jurycommissie 
werden gevraagd om regionaal op te treden, Ben wilde dat 
niet, maar ik had geen bezwaar en dat heeft er toe geleid via de 
Nationale Jurycommissie “waar ik voor gevraagd werd” dat ik 
op het hoogste niveau alle Nederlandse Kampioenschappen heb 
mogen leiden en in feite heb ik dat indirect te danken aan Henk 
Heijneman. 

Bas Zwijnenburg 
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1984 
De contributie ging voor iedereen met fl 1,00 per twee maanden 
omhoog en de licentiegelden werden in de contributie verwerkt. Jo 
Ooms en Wim Rond werden benoemd tot Lid van Verdienste. De 
competitieploeg kwam weer in de finale, maar 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 140.000 
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 fl 37.000,- 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 redactie van het clubblad 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 competitieploeg 
windkracht 6 in de rug had, kwam zij 89 punten te kort om te 
promoveren.

1986
Dit jaar werd een viertal polsstokken in Amerika gekocht, omdat ze 
daar stukken goedkoper waren. De jeugd trad op Tweede Paasdag op 
in de Blufshow. Op de baan werden ook weer enkele goede prestaties 
neergezet o.a. de 5.20m 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 
wedstrijdsecretariaat. 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”.

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 drie baanrecords bij 
het speerwerpen. 

Op Koninginnedag was er een sponsorloop, die fl 7.500,- 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 fietsclub 
komen om bij ons te overnachten, bleek het achteraf een Fiatclub 
te zijn met allemaal kleine Fiatjes 500 en 600. Bij Avantri komt 55% 
van de inkomsten uit contributies 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.
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Van Oud Papierhok tot Krachthonk
In 1985 ontstaat het idee om het laatst overgebleven gebouw 
uit de tijd van de militaire stormbaan te slopen en te vervangen 
door nieuw onderkomen waar de atleten het hele jaar door hun 
trainings- en krachtoefeningen kunnen doen. Het deed tot 1965 
dienst als een soort kantine voor de sportinstructeurs van de 
militairen. Daar waren namen bij, die bij oude verhalen nog steeds 
boven komen. Bijvoorbeeld Gerard van Bohemen, een sterke vent 
die zodra de grote gracht dicht gevroren was samen met zijn vrouw, 
in vloeiende stijl hun rondjes reden. Jan Filmer, verstrekte veel 
koffie aan langs fietsende postbodes. Jan Filmer wordt later een 
van de eerste trainers van Avantri, zijn militaristische training valt 
niet bij iedereen in goede aarde.

Als de militairen vertrekken uit Schoonhoven, krijgt de atletiek 
de beschikking over de stormbaan. Het groene hok wordt eerst 
gebruikt als kleedhok, wat later worden er ook douches in 
gebouwd. Maar al gauw is het gebouw niet meer toegankelijk als 
we overgaan tot het verzamelen van oud papier.

In 1986 gaan we over tot de sloop, het houten karkas ligt zo plat. 
Maar dan willen we aan de sloop van de fundering beginnen 
maar wat blijkt de betonnen fundering is gegoten alsof het een 
bunker betrof, keihard beton met heel veel beton ijzer. Er komt 
een professioneel bedrijf de fundering slopen. Het kost heel 
wat zweetdruppels. Intussen hebben we een oude schaftkeet, 
bestaande uit losse delen van een meter breed gekocht, zodat we 
die zelf kunnen opbouwen. Gelukkig hebben we veel bouwvakkers 
in de club, die worden aangestuurd door voorman Dirk van 
der Heul. Onder zijn leiding wordt de fundering gelegd en met 
vereende krachten de wanden en het dak.

Onder de bouwvakkers ook een schilder die met veel hulp het hele 
gebouw schildert. De balken die het dak dragen worden blauw. Zo 
kon het gebeuren dat de hulpjes van de schilder er uit zagen als 
smurfen. Piet Stam kan aan zeer goedkope, maar heel dikke rubber 
vloerbedekking komen. Frans van der Ham zorgt voor de attributen 
voor de krachttraining.

En in 1987 openen de mannen met de meeste werkuren het 
prachtige krachthonk. Het zijn Dirk van der Heul, Frits de Vos, 
Barend Versluis en Hans Sterrenburg die op een paardenkoets 
gezeten, naar de baan komen met de grote “opener” om het 
nieuwe krachthonk te openen. 

Tot op vandaag wordt er veel gebruik gemaakt van het krachthonk, 
en dient tevens als uitvalsbasis bij slecht weer. De laatste jaren 
heeft het krachthonk alweer een ware metamorfose ondergaan. 
Want de hardwerkende baanploeg heeft de hele buitenkant 
bekleed met onderhoudsvrije platen, zodat ook het krachthonk, net 
als de nieuw kunststofbaan, weer voor jaren dienst kan doen, om 
atleten te helpen bij hun streven, citius, altius, fortius (Latijn voor 
“sneller, hoger, sterker”)

Hans Sterrenburg
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Kinderen gaan naar een sportvereniging. Onze jongens gingen naar 
Avantri en zo kwam ik daar ook terecht. In 1986 begon ik “officieel” 
met jureren na het behalen van het diploma. Dit doe ik nog steeds 
met heel veel plezier. En zoals dat meestal gaat, rol je van het 
één in het ander. Chris van der Horst vroeg mij om ook de cursus 
Wedstrijdleider en Scheidsrechter te doen.

Sinds augustus 1990 haal ik oud papier op, eerst 10 keer en later 
8 keer per jaar. Inmiddels was ik in het bestuur van Avantri gaan 
zitten waar ik de ledenadministratie op mij nam. Tussendoor ging 
ik ook fanatiek trainen bij Hans Sterrenburg op de maandagavond 
en bij Peer van Dijk op de donderdagavond (dit via de trimgroep 
van Corrie Zwijnenburg). Daardoor heb ik mee kunnen doen 
aan de EK-veteranen in Malmö en een aantal Nederlandse 
Kampioenschappen.

Naast het jureren, de ledenadministratie, wedstrijdorganisatie en 
het oud papier is er echt nog wel tijd voor andere dingen, zoals golf 
spelen en uitkijken naar het kleinkind dat op komst is.

Els Meerhof

Van de 50 jaar Avantri heb ik er zo’n 27 meegemaakt, maar ik heb 
nog nooit aan een baanwedstrijd meegedaan. Als invalvader bij de 
Kind-Ouderdag (weet je nog, Jolanda?) was ik er nog het dichtste bij. 
Natuurlijk was ik wel bijna altijd als jurylid of als wedstrijdleider aanwezig 
en probeerde ik mijn steentje bij te dragen in de voorbereidingen.

Ook heb ik nooit een wegwedstrijd of cross gelopen, tenzij je die 
campingcross van ver voor mijn Avantri-tijd meerekent (1963?) waarin ik 
een 5e plaats binnensleepte. Maar bij aankomst of bij de uitslagbepaling 
van onze wegwedstrijden ben ik altijd te vinden.

Trainer ben ik ook nooit geworden, terwijl ik daar toch wel enige aanleg 
voor had. Tenminste, dat zei Simone, maar misschien probeerde zij 
mij gewoon te strikken. Gestrikt ben ik overigens wel vaker bij Avantri. 
Door Chris van der Horst om te gaan jureren, door Bas Zwijnenburg 
om in de Jeugdcommissie te gaan zitten, door Henk Schep om het 
Avantri Magazine over te nemen en door mijn eigen Els om bestuurslid 
te worden. Op mijn periode als voorzitter van Avantri kijk ik met 
plezier terug. Ik heb er mede toe bij kunnen dragen dat wij de stap 
naar kunststof hebben durven zetten, maar toen het er op aan kwam, 
had ik de voorzittershamer (gelukkig) net overgegeven aan Ronald 
Hamaker. Ook het Avantri Magazine heb ik 17 jaar lang met veel plezier 
gemaakt, tot ik werd ingehaald door het internet met zijn veel directere 
informatievoorziening. Toch ben ik heel blij dat er nu weer regelmatig 
een nieuwsbrief wordt gedrukt en verspreid.

Terugkijkend op mijn (ruim) 25 jaar Avantri zie ik vooral een heleboel 
overwegend aardige mensen die samen, bedoeld of onbedoeld, een 
club vormgeven. Wat mij betreft doe ik nog wel een paar jaartjes mee.

Jan Meerhof
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...1983: mooie polsstokhoogdemonstratie in de Kerkstraat
Onder prima weersomstandigheden was de top 6 van Nederlands 
beste springers uitgenodigd voor een demonstratiewedstrijd. 
Een prachtige accommodatie werd aangelegd in de Kerkstaat . 
Top-jury Ben, Hans en Bas zorgde voor een vlekkeloos verloop. 
Special speaker Gijs Hoope zorgde geanimeerd voor veel 
informatie, interviews met springers, jury en publiek. En niet zo 
maar publiek, journalisten schatten het aantal toeschouwers 
op ruim 2000 man, die zich verzamelde rondom de afgezette 
aanloop en landingsmatras. Nooit was is er zóveel publiek bij een 
atletiekevenement in Schoonhoven.

In de garage van timmerbedrijf Kuijlenburg was een ruimte 
ingericht voor repatriëring en catering. De wedstrijd ving aan 
op 4,20 m en alle 6 springers sprongen moeiteloos over de 
aanvangshoogte. Op 4,40 m kwamen er twee springers niet direct 
in de eerste poging over deze hoogte. Op 4.60m viel de pupil van 
Frans van der Ham - Arno Tavenier - als eerste af. De Nederlands 
recordhouder Eltjo Schutter, Nederlands indoorkampioen Gijsbert 
de Ruiter en Tienkamptalent Robert de Wit lieten mooie sprongen 
zien. Hun eindresultaat werd 4.60 m een keurige hoogte bij de 
start van het seizoen. Chris Leeuwenburgh, die over was uit de 
VS voor een kort verblijf in Nederland, slaagde erin om over de 
4,80 m te springen in zijn eerste poging. Frans van der Ham, extra 
gedreven door het uitzinnig aanmoedigende thuispubliek, kreeg 
de smaak te pakken én was overtuigd van zijn kunnen. Van der 
Ham pakte een iets zwaardere stok met een flex van 180 pound 
en 4,87 m lang. Erg gedurfd maar in de 2e poging evenaarde Frans 
van der Ham zijn beste prestatie gesprongen in Kopenhagen 1980 
met een fraaie 4,80 m.

Twee atleten gingen de finale in, het aantal toeschouwers 
groeide aan én het werd muisstil wanneer de beide finalisten 
zich concentreerde voor hun sprong op 5,00 meter. Het werd een 
enerverend gevecht, beide mannen lieten net-niet pogingen zien, 
totdat in de allerlaatste sprong van Frans van der Ham, die door 
zijn thuispubliek opgezweept werd. Het feest was al geslaagd 
..met een pracht van een deelnemers veld en een mooie show 
van hoge sprongen. Maar zat er nog meer in? Van der Ham pakte 
voor zijn alles-of-niets-beurt zijn allerstugste stok met een flex 
van 185 pound. Een stok waar niemand in Nederland nooit eerder 
mee had gesprongen. Devies was een greephoogte van een halve 
hand hoger, snoeihard versnellen, hoog insteken en maximaal lang 
afzetten! De top-jury had alles in gereedheid gebracht, het publiek 
bouwde de spanning op met fanatiek handgeklap en voetgestamp 
voor zijn de geboren en getogen Schoonhovenaar. De naam “Bubka, 
Bubka” galmde door de binnenstad. 

Alles klopte aan voorbereiding, aanloop, ambiance en moed 
van onze springer om met zwaar materiaal te springen. De afzet 
was krachtig naar voren, de stok boog voldoende ver in voor 
een snelle inrolbeweging om daarna weggekatapulteerd te 
worden. Alle lichaamsdelen die de lat moesten passeren bleven 
niet meer dan een paar centimeter vrij van de te passeren lat. 
Een supersprong die Frans nimmer heeft kunnen herhalen. Zó 
hoog, zo energiek, zo gedragen door zijn collega springers, door 
de Top-jury én vooral door het uitzinnige publiek! Frans van der 
Ham schreef historie in de Schoonhovense binnenstad door naast 
het winnen van deze demonstratiewedstrijd dit te doen met een 
fabuleuze hoogte van 5,00 meter. 
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1988
Op de jaarvergadering die vanouds matig werd bezocht werd het 
concept Huishoudelijk Reglement ingebracht. Henk Fredrikze en 
Gerrit de Jong hadden hier vele uurtjes aan besteed. Volgend jaar 
wordt dit reglement definitief.  Afscheid werd er genomen van 
Marion Gubbels die jarenlang het reilen en zeilen in de kantine 
regelde. Frits de Vos werd in het bestuur gekozen en zou later 
excelleren bij het oude papier, rommelmarkten, feesten en in het 
jurywezen. Er was hoogspringen op de Stenen brug bij de wisseling 
van burgemeesters. De jeugd ging op kamp in Schaik en op 2e 
Pinksterdag werd de 4 steden ontmoeting gewonnen in Gorinchem. 
Elf sportevenementen stonden op het programma. Els Goudse 
records werden er verbeterd en een elftal leden zouden voor een 
pracht van jubileumjaar gaan zorgen. Vincent Hoek werd Nationaal 
kampioen op de 800m bij de jongens-B  te Uden en ook bij de 
jongens-A te Krommenie.  De Rijkspolitie huurde in de zomer de 
baan voor trainingen. Edwin Veer sprong maar liefst 7,12m en loopt 
nu met zijn hand in het gips. Met een touringcar ging Avantri naar 
de finale van de heren 3e klasse te Breda. Behaalde een 2e plaats en 
promoveerde naar de 2e klasse. De supporters en atleten maakten 
een fantastische dag mee. De rommelmarkt bracht 5.000 gulden 
op en de clubkampioenschappen in de vorm van meerkampen en 
loopnummers trokken liefst 146 deelnemers 

1989
De Kees Tuinenburgtrofee gaat dit jaar naar Marion Waterreus. Zij 
was druk met trainingen voor junioren, het wedstrijdsecretariaat 
voor de jeugd en was bij de wedstrijden vaak jurylid bij het 
polsstokhoogspringen. Een gouden diploma werd door 22 atleten 
behaald. Het niveau is dit goed te noemen. Goudse recorddiploma’s 
waren voor Vincent Hoek, Brenda Sleeuwenhoek, Job Zijderlaan 

en Gerrit de Jong. Nieuwe statuten en Huishoudelijk reglement 
werden uitgereikt. Henk Fredrikze stopt als secretaris en gaat als 
bestuurslid verder. Hij overhandigt een prachtige zelfgemaakte 
voorzittershamer met  een speer, kogel en discus hierin verwerkt. 
Niet eerder was er ruim 158 duizend kilo oud papier opgehaald. Els 
Meerhof neemt de ledenadministratie over en gaat dit verwerken 
in een privé-computer. Gerard Faaij wordt sportman van het 
jaar in Schoonhoven. Er was een ronde van de Krimpenerwaard 
als afsluiting van een mooie sportweek.  Net te vergeten is de 
Polsstokhoogmarathon aan de voet van de Bartholomeuskerk. 
Ruim 400 geslaagde pogingen en een hoogte van over de 1.400 
m. De 50km Ned. Kamp. Voor de snelwandelaars. Een fantastische 
feestavond in het Bastion met Tim van der Veen als Shaku Zoeloe 
in de hoofdrol. De trimdames acteerden er ook lustig op los. Een 
echte clown Hoki Poki liet de 50 pupillen gillen van het lachen. 
Wedstrijden in Gorinchem, Gouda en Reeuwijk werden per fiets 
door de junioren bezocht. Natuurlijk ook de 11 eigen wedstrijden 
zijn niet te vergeten.

1990
De Parkcrossen trokken ruim 30 deelnemers in het Springerpark. 
Bij de Unieraadsvergadering van de K.N.A.U. werd de Alfred 
Spree beker voor een talentvolle junior uitgereikt aan Avantriaan 
Vincent Hoek. Bij onze eigen jaarvergadering nam Gerrit de Jong 
de mooie voorzittershamer over en werd afscheid genomen van 
Piet Stam, Hans Sterrenburg en Henk Fredrikze. In de loop van het 
jaar werden trainingspakken aangeschaft van de sponsorgelden 
van Forbo uit Krommenie. Piet Stam had deze sponsor voor ons 
weten te strikken. Het bedrijf Stuyvers uit Bergambacht steunde op 
privé-basis onze talentvolle hardlopers Brenda Sleeuwenhoek en 
Vincent Hoek. De meerkampen in begin juli werden bestookt door 
regenbuien. De prestatielatjes bleven gespaard van nattigheid. Er 
werd een extra container aangeschaft om atletiekmateriaal goed te 
kunnen opbergen. Het bevrijdingsvuur werd in estafettevorm van 
Wageningen naar de Stenen Brug in Schoonhoven gebracht. Met 
mooi weer genoten 80 pupillen en junioren van een paar mooie 
kampdagen in Otterloo. Bij de Uurloop verbeterde Jan Korevaar 
het Goudse afdelingrecord. Het Avantri Magazine werd voor de 
laatste keer door Henk Schep samengesteld. Jan Meerhof zou hem 

als redacteur gaan opvolgen. Ranglijsten werden voor de 1e keer 
op de computer gemaakt door dhr Waterreus. Volgend jaar wilde 
Frans van der Grijn gaan starten met de training voor verstandelijk 
gehandicapten. Het bestuur stond positief tegenover dit plan. Het 
jaar werd beëindigd met 413 leden en 27 donateurs

1991
In maart vertrok een volle bus naar de indoorhal Houtrust in Den 
Haag waar een flink aantal junioren kennis maakte met een echte 
indoorbaan. 200 meter in de rondte is wel wat anders dan de 100 
meter in de sporthal de Meent. Na een advertentie in de krant 
werd de baanploeg bestaande uit Dirk van der Heul aangevuld met 
Cees van der Dool, Arie van der Grijn en Herman Woudenberg. 
Frans van der Grijn werd de bij de eerste trainingen van de G-Groep 
geholpen door Ellen de Ruiter, Natasja Schep en Marion Waterreus. 
Yvonne van der Horst volgde een JAL-cursus en zou zich later 
aansluiten bij deze begeleidersgroep en doet dit tot op heden. Het 
wedstrijdsecretariaat bij wedstrijden op de baan werd gedaan door 
Simone Gubbels en als mevr. Zwijnenburg-Gubbels doet zij dit ook 
tot op heden. De snelwandelaars kregen 30 km voor de kiezen. 
De Uurloop werd opgehouden door een kudde koeien die het pad 
naar de Koekoek overstaken. Het was warm en de startende lopers 
deden veel stof opwaaien. Trudy Boerefijn en Robert Hofman 
beleefden hier hun Avantri-debuut. Er was weer een rommelmarkt 
en in de stromende regen werd begin november door junioren 
geld opgehaald voor de stichting Jantje Beton. Het parcours van 
onze laatste loop op oudejaarsdag werd verlegd naar de West. 
Van de bol aan de Opweg ging de langste afstand naar Vlist tot de 
Stokkenbrug en terug over een afstand van 14,7 km. De nieuwe 
naam werd Oliebollenloop en liefst 285 deelnemers wisten de 
finish te bereiken. Ruim 100 meer dan eerder in 1988.
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Vanaf de oprichting in 1964 ben ik al lid van Avantri en nog steeds 
actief als wedstrijdatleet . Vanaf ongeveer 1960 trainde ik allerlei 
atletiekonderdelen op het veldje naast het derde voetbalveld. 
Omdat ik ook turnde (vanaf mijn l0e jaar) en volleybalde (vanaf 
mijn 15e jaar) gingen mijn prestaties op veel onderdelen snel 
vooruit. In 1964 draaide ik mijn eerste tienkamp in Ammerstol. De 
omstandigheden waren niet echt optimaal, 100 meter en horden 
werden diagonaal over het gras van het voetbalveld gelopen en 
de landing bij polsstok was een hoopje zand. Toch verbeterde 
ik daar gelijk het Gouds record en was meteen na mijn eerste 
atletiekwedstrijd een regionale topper. Tot 1973, ik was toen 
30 jaar, heb ik mij steeds kunnen verbeteren. Mijn persoonlijk 
record van net geen 6.000 punten heb ik in dat jaar gehaald op 
onze eigen vertrouwde Stormbaan. De limiet voor deelname aan 
de Nederlandse Kampioenschappen voor senioren heb ik nooit 
kunnen halen. Maar... zoals het gezegde luidt: “de aanhouder 
wint“! Als veteraan heb ik eind jaren 80 tweemaal meegedaan in 
de nationale ploeg in een wedstrijd tegen België en Frankrijk. Ook 
in de senioren en veteranen competities was ik altijd een trouwe 
deelnemer in de Avantriploeg, ondanks de fysieke tegenslagen die 
ik sinds 1978 heb kunnen overwinnen. Na de tienkamp kwam de 
veteranen vijfkamp. Tot op vandaag train ik nog met veel plezier 
om elke 5 jaar weer een nieuw persoonlijk en meestal ook een 
nieuw clubrecord neer te zetten. Wel ben ik inmiddels de bekende 
“krakende wagen” die gelukkig heel lang meegaat. Met 2 stalen 
heupen en een goed gerepareerde afgescheurde schouderpees 
hoop ik ook in 2014 een veteranen vijfkamp te kunnen draaien. 
“Stoppen is geen optie“ was de kop van een artikel in de krant 
afgelopen zomer, waar Pieter van der Laan mijn loopbaan als 
volleybalscheidsrechter (50 jaar op de bok) had beschreven. Ik 
hoop dat het ook kan gelden voor de atletiek. 

Henk de Leeuw den Bouter



52 53

1992
De Coopertesten op de woensdagavonden werden goed bezocht. 
De nieuwe NSG-groep timmerde goed aan de weg en kregen 
sponsoring van Gego Fietsen uit Krimpen aan den IJssel. Het was 
één van de grootste groepen in de atletiekvereniging en waren 
actief in Weert. Zij gaven zelfs een demonstratietraining op 
Sportcentrum Papendal vlakbij Arnhem. Een groep junioren nam 
deel aan de jaarlijkse Avondvierdaagse. Pupillen en CD-junioren 
trokken er met een bus op uit om aan een estafettedag in Utrecht 
deel te nemen o.l.v. Ans van der Horst en anderen. In Otterloo 
raakte een groep het spoor bijster en zagen door de bomen het bos 
niet meer. Midden in de nacht kwamen zij terug na een dropping in 
het kampement. Er werden door Bas Zwijnenburg en Chris van der 
Horst een groepje junioren opgeleid tot jeugdjurylid. Jan Korevaar 
nam deel aan drie wereldkampioenschappen. Dat was een unieke 
prestatie die nog niet eerder was dit voorgekomen. De wedstrijden 
waren voor de cross in Boston USA, berglopen in Italië en de ½ 
marathon in Newcastle, Engeland. Frits de Vos liet het regelen 
bij het oud papier over aan Gerhard Wortelboer, Ron de Jong en 
Johan Gelderblom. Nell, de vrouw van Johan, werd secretaresse 
en nam het schrijfwerk van Lia Steeman over. Sinterklaas bezocht 
de kantine en het was weer een dolle boel. De oudejaarsloop 
(Oliebollenloop) werd uitgebreid met een 2 km voor de jongere 
atleetjes. Het ledental was einde jaar 381. Jammer genoeg vonden 
ook een paar inbraken plaats.

1993
Tijdens de Algemene Vergadering in maart ontving Timo Hol de 
wisseltrofee voor de jeugd uit handen van trainingscoördinator en 
bestuurslid Dick Veer. Esther Buurman en Erika Zijderlaan kwamen 
op de hoogste trede bij de NK-Indoor voor junioren en Den Haag. 

Els en Jan Meerhof werden verblijd met de Kees Tuinenburgtrofee. 
Het kantinebeheer kwam in handen van Ans van der Horst. Voor 
het ophalen van het oude papier werd een aanhangwagentje 
gekocht en nog nooit werd er zoveel opgehaald in een jaar of in 
één keer: respectievelijk 249.960 en 46.380 kg. De Kind-Ouderdag 
werd een succes. De vaders en moeders konden aan den lijve 
ondervinden wat hun kleintjes bij Avantri moeten doorstaan. De 
inspanningen van de atleten werden beloond met 900 persoonlijke 
records en evenaringen. Bovendien moesten 77 clubrecords er 
aan geloven. De grootste baanwedstrijd was in april met een 
wedstrijd in de Goudse pupillencompetitie met 160 atleetjes. De 
Clubkampioenschappen trokken 111 deelnemers. Onze sponsors 
Forbo en Stuyvers verlengden hun contract en dankzij deze 
bijdragen en rommelmarkt en oud papier staan we nog niet zoveel 
meer in de schuld. We moesten 100.000 gulden lenen bij de bouw 
van ons clubhuis.

1994
Het  bestuur nam afscheid van Dirk van der Heul en Dick Veer, 
Ron de Jong en Jan Meerhof kwamen het bestuur versterken.  
Het plotselinge overlijden van de 51 jarige Frits de Vos werd 
herdacht met 1 minuut stilte. Frits overleed op 2 maart 1994. De 
zondagochtend jeu de boules ploeg had een maatje minder. Bij de 
accommodatie werd er voorzichtig gedacht om kunststofmatten 
aan te schaffen. Er werd dit jaar een nieuwe betonnen 
polsstokhoog aanloop aangelegd en de baan kreeg een toplaag 
over haar heen gestrooid.  Er werd een stenen opbergruimte 
voor de resterende toplaag gebouwd van 750 stenen. De kantine 
werd beveiligd met een alarminstallatie. Dirk van der Heul gaf te 
kennen zich niet meer te willen bemoeien met het baanonderhoud. 
Aanspreekpunt werd Jan Meerhof. Jan Schilt voegde zich bij de 
baanploeg en Ans van der Horst zorgde voor een etentje voor 
de harde werkers.. De ophalers van het oud papier werden in de 
watten gelegd met broodjes  en wat daar bij hoort bij het ophalen. 

In mei werd een paard en wagen ingezet bij het ophalen. Op 18 
juni was het kermis op de baan. Er werden wedstrijdjes gouden 
met heel aparte onderdelen en na afloop was er barbecue. Dit ter 
ere van het 30 jarig bestaan van de club. Een groep van zeventien 
trainers hield onze leden bezig en probeerden het prestatieniveau 
op te krikken. 4 looptrainers, 3 zaaltrainers en 10 atletiektrainers. 
Dan was er nog de wens van Marion Waterreus om een groep 
van 5-6 jarigen te beginnen. Was dat wel nodig, zo werd er 
door enkelen over gedacht.  De tijd zal het uitwijzen. Op de 17e 
december overleed Arie van der Grijn. Hij stond positief in het 
leven, maakte je aan het lachen en moest de laatste maanden veel 
op bed doorbrengen. We hebben nog de herinnering aan hem met 
de 10-kamp plaquettes en de asbak gemaakt uit de vette klei van 
de stormbaan.

1995
Bij de jaarvergadering werd afscheid genomen van Corrie 
Zwijnenburg die vanaf 1984 als bestuurslid de trimmende dames 
vertegenwoordigde. Tijdens de vergadering werd een korte pauze 
ingelast en werden we door Frans van der Ham rondgeleid door het 
krachthonk om te zien wat zijn actie “Sponsoring naar prestatie” had 
opgeleverd. Daarnaast was er een stage in Parijs van bekostigd voor 
een aantal junioren. De contributie ging opnieuw na 2 jaar omhoog. 
Het tegelplateau om het clubhuis werd hertegeld door van der Stok 
uit Vlist. De eerste serie schoolwedstrijden vonden plaats in de 
maanden april en mei. De dijkloop kende woorhet eerst deelname 
van een 6-tal Wheelers. Het oud papier leverde nieuwe records op: 
300.600 kg op jaarbasis. Ein in oktober in 1 keer 54.360 kg. Samen 
met de medewerkers van Kruitbosch uit Gouda genoten de ophalers 
van een klein feestje. De oliebollenloop werd wegens gladheid 
afgelast en voor de medewerkers was het  oliebollen eten geblazen
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Het Avantrivirus is mij met de paplepel ingegoten. Mijn ouders 
waren al bij Avantri actief toen ik geboren werd in 1968. Ik ben 
daar echt opgegroeid en toen ik 8 jaar werd in 1976 wilde ik ook op 
atletiek. Mijn vader startte toen de meisjes pupillengroep en tijdens 
de Clubkampioenschappen op 2 oktober 1976 deden er 19 meisjes 
pupillen mee. Ik sprong toen 1.00m met hoog en dat was een 
clubrecord. Dit record werd pas op 2 oktober 2010 verbeterd door 
Daniëlle Wooning. Ik mocht dus 34 jaar lang op het clubrecordbord 
blijven staan.

Als junior ben ik wel blijven trainen en af en toe een wedstrijd 
op onze atletiekbaan, maar al mijn trainingsmaatjes stopten met 
atletiek in die jaren. Ik was vaak één van de weinige meisjes die 
met de jongens mee bleef trainen. Op 17-jarige leeftijd vertrok 
ik naar Heemstede om daar mijn opleiding te volgen voor 
Z-verpleegkundige. Ik bleef wel in mijn vrije dagen verbonden met 
Avantri, want ik had ondertussen verkering gekregen met Rob en 
ging met hem mee naar zijn wedstrijden. In november 1989 kwam 
ik weer terug naar Schoonhoven en ging samenwonen met Rob. 
Avantri kwam toen weer helemaal terug in mijn leven.
Als klein meisje hielp ik Gerrit de Jong altijd al op 
het wedstrijdsecretariaat. Toen waren er nog geen 
computerprogramma’s en zocht ik in een puntenboekje altijd 
de punten op die bij iedere prestatie hoorde. In 1991 heb ik het 
wedstrijdsecretariaat overgenomen en tot heden doe ik dat nog 
steeds. Tijdens de thuiswedstrijden delen Gerrit en ik nog steeds 
samen het wedstrijdsecretariaat, nu helpt hij mij.
In augustus 1991 zijn Rob en ik in het huwelijksbootje gestapt en 
onze trouwfoto’s werden deels op onze vertrouwde atletiekbaan 

genomen. In april 1993 werd Marillion geboren en in november 
1995 Vincent. Ook zij gingen net als ik, toen ik zelf klein was, mee 
naar alle wedstrijden waar hun papa aan meedeed of waar hij als 
begeleiding van junioren mee naar toe ging. Het Avantrivirus werd 
dus direct weer doorgegeven. Marillion startte haar atletiekcarrière 
op 6-jarige leeftijd, maar Vincent wilde op 4-jarige leeftijd al op 
atletiek. Ik ben toen in oktober 1995 gestart met de Fitkids, een 
groep kinderen van 4 en 5 jaar. Vanaf die tijd ben ik dus weer 
trainster geworden van de pupillen. Op dit moment doe ik een 
stapje terug bij de trainingen en maak ik plaats voor de jeugd, maar 
blijf als invaltrainer paraat.

In 2009 is Rob gestopt als bestuurslid van Avantri, omdat hij een 
studie startte. Het bestuur vroeg mij om zijn plaats in te nemen, 
zodat er contact blijft tussen het bestuur en de jeugdafdeling. De 
grootste verandering die ik de afgelopen tijd heb meegemaakt, is 
natuurlijk de realisatie van de kunststofbaan. Ik nam zitting in de 
financiële commissie om bij te dragen aan de inkomsten voor de 
nieuwe baan. Samen met Peter Halling (de grote motor) startte 
ik met De Grote Clubactie; dit werd een groot succes. Tijdens de 
bouw van onze kunststofbaan was ik elke werkdag op de baan te 
vinden om een mooie fotoreportage te maken. Vaak liep ik een 
rondje met mijn vader om te zien wat er die dag weer was gedaan. 
Zo was de cirkel weer rond, want toen bij Avantri in 1973 de 
sintelbaan en de kantine werd gebouwd, liep ik met mijn vader mee 
en nu met de kunststofbaan liep hij met mij mee.

Simone Zwijnenburg-Gubbels
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30 september 1989 in de Kerkstraat 

Tijdens de braderie verzamelde organisator Frans van der Ham 
negen polshoogspringende Avantri-atleten en een jurykorps om 
zich heen in de Kerkstraat. Een nooit vertoond evenement met de 
titel polsstokhoogmarathon werd opgevoerd, met als hoogste doel 
geld binnen te halen voor een klinkend cadeau voor de jubilerende 
vereniging Avantri 25 jaar. Promotie voor de atletieksport was een 
tweede doel.

Bedacht was om burgers en buitenlui te laten raden hoeveel 
meters in totaal 9 Avantri-atleten gedurende 3 uur zouden kunnen 
springen. Tegelijkertijd – dit om de atleten en het jurykorps te 
stimuleren tot een topprestatie – konden buitenstaander per 100 
meter hoogte een bedrag sponsoren.
 
Het werd een wervelende show, een pracht evenement, met 
trotse bestuursleden, sponsors met smile en dood vermoeide, 
soms geblesseerd atleten. In twee groepen werd gesprongen in 
vaste volgorde. Op de polshoogpalen was een rek gebouwd met 
5 hoogten van 3,25-3,50-3,75-4,00-4,25m.  Het jury korps had 
de taak om de lat zo snel mogelijk op de nieuwe hoogte van de 
aankomende springer te leggen. Atleten bepaalde bij de start van 
de aanloop de springhoogte. Het kwam voor dat de atleet al gestart 
was met de aanloop terwijl de lat in beweging was omhoog naar 
de liggers. Tempo was geboden, het ging tenslotte om prestige, 
zakgeld voor de club, eigen kunnen en dat met een enthousiast veel 
koppig publiek. 

Na een uur springen konden belangstellenden opnieuw een gokje 
wagen om voor een hoger tarief de eindhoogte te raden. 

Na 2 uur werd dat kunstje herhaald, ten gunste van de kas! Frans 
van der Ham had contact met good old Olympia-ganger 10-kamp 
Eef Kamerbeek, die in ’89 de PR deed voor Philips. De prijzentafel 
was rijk gevuld en de prikkel des te hoger om in te zetten. Gerrit 
de Jong kreeg in het jurykorps een aparte plaats. Onze statisticus 
hield nauwgezet de prestaties bij van alle atleten, tijden, wissels en 
toonde zeer frequent op een groot scherm naar het publiek toe de 
hoogte meters na iedere 10 minuten.

Zo ging het volle bak door gedurende 3 uren. Uiteindelijk kwam 
er een eindhoogte op het bord wat niemand van te voren had 
kunnen dromen: 1466,25 meter. In totaal werden er 408 geslaagde 
sprongen gemaakt met een gemiddelde hoogte van 3,59m. TOP! 
Ook in deze periode had Avantri goeie atleten met drie boven 
de 4 meter en was sterk in de breedte, anders is zo’n resultaat 
onhaalbaar!

René Faaij scoorde 117,50m, Dick Veer 132,75m, Frans van der Ham 
252,25m, Wim Langeland 154,25m, Rob Zwijnenburg 162,75m, 
Henk de Leeuw den Bouter 201,50m, Marco Zwijnenburg 186,75m, 
Gerad Faaij 149,25m en Frank Mooij 109,25m. Opmerkelijkst vast 
in prestatie: Henk de leeuw den Bouter met 62 geslaagde sprongen 
over 3,25m. Frans van der Ham sprong 60 keer geslaagd met een 
gemiddelde hoogte van 4,20m.  

Sportief en financieel werd het evenement een groot succes. 
Atleten gaven alles voor publiek en jubilerende vereniging Avantri. 
Waar kom je dat nog tegen?
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1996
In dit jaar vond er een flinke opknapbeurt plaats. Het veld werd 
geëgaliseerd en het polshoog werd aangepakt. Aan het eind van 
het jaar stonden we niet meer in het krijt dankzij de ongeveer vier 
honderd clubleden.  Een 3-tal veteranen eisten de ereplaatsen voor 
zich op bij de NK’s  Goud voor Frans van der Ham psh en Hans Boon 
800 m.Zilver was er voor Jan Korevaar bij de berglopen en Gerrit 
de Jong bij de 24uur snelwandelen. Juniore Vana Hol werd 2e bij de 
D-spelen op het onderdeel kogelstoten. 

 In het Noorse Malmö behaalde Frans van der ham een 6e plaats 
op de 5-kamp. Liefst 7 ploegen waren actief bij verschillende 
competities op Districtsniveau en landelijk niveau. De damesploeg 
werd districtskampioene en de herenploeg werden laatste. De 
firma Kruitbosch sponsorde de T-shirts bij de Dijkloop. Forbo uit 
Krommenie sponsorde ons voor het laatste jaar. De oliebollenloop 
werd door de elementen flink tegengewerkt. Met flink vegen 
en strooien ging deze afsluitende loop toch door en kende 
172 deelnemers. De E.H.B.O. was bewapend met dekens voor 
noodgevallen. Er blies een ijzig koude wind over het parcours.

1997
Pieter van den Dool nam de voorzittershamer over van Gerrit 
de Jong. De Kees Tuinenburgbeker ging naar de coördinatoren 
van de oud papierploeg: Gerhard Wortelboer, Johan Gelderblom 
en Ron de Jong. Tot 1997 een opbrengst van 220 duizend 
gulden. Met de firma Spits Wandbekleding werd een 3-jarig 
sponsorovereenkomst aangegaan. Opnieuw een recordopbrengst 
bij het oude papier. 356.000 kilo. Onze vereniging kende dit jaar 
liefst 47 donateurs. De ANBO (Algemene Bond voor Ouderen) 
maakte wekelijks gebruik van de kantine voor een bakje koffie 
en een spelletje jeu de boules. Ans van der Horst zorgde voor de  
catering. Er waren 213 Avantrianen die zorgden voor ruim 3.000 
geregistreerde prestaties in 118 wedstrijden in 56 verschillende 
steden in Nederland en buitenland. De kind-ouder dag was weer 
een succes. De tienkampen kenden 76 deelnemers en hadden in 
Gerard Faaij een goede winnaar.Liefst 5 Vrouwen-veteranen was 
van partij bij de 5-kamp op de zondag. De oliebollenloop telde 
weer bijna 300 deelnemers.

1998
Op vrijdag de dertiende maart werden drie leden benoemd tot Lid 
van Verdienste als dank voor het de vele bijdragen aan het werk 
voor de vereniging; Ans en Chris van der Horst, Bas Zwijnenburg en 
Bram den Boer. Jos Koeleman nam het secretariaat over van Nell 
Gelderblom-Ooms die wel in het bestuur werkzaam bleef. Problemen 
waren er met het warme water van de douches. De deelname 
aan de Coopertesten werd minder en bij snelwandelwestrijden 
was het moeilijk om voldoende juryleden bij elkaar te krijgen. Het 
aanspreekpunt voor de kantinezaken was Marco Hollebrandse. 
De jeugd trok voor een enkele dagen naar een kamp in Renesse 
en genoot van zee, Zeeuwen, zand en zout water. Pieter van den 
Dool maakte een opzet voor de samenstellling van werkgroepen in 
de club met aanspreekmensen voor het goede reilen en zeilen bij 
Avantri. Het wedstrijdsecretariaat werd bemand door Pieter, Simone 
Zwijnenburg en Gerrit de Jong, ondersteund door het snelle werk 

van een computer. Els Schep, de penningmeester, hield contact 
met de baanploeg die verder was uitgebreid. Deze bestond uit : 
Bram den Boer, Cees van den Dool, Chris van der Horst, ons oudste 
lid Hans Messie, Jan Schilt en Herman Woudenberg. Het behalen 
van kampioenschappen en records ging ook dit jaar weer gewoon 
door. De prestaties waren het gevolg van eigen inspanningen met 
aanwijzingen van de trainers.

1999
De Tuinenburgbeker ging dit jaar naar Leen Prins voor zijn vele werk 
in de Jeugdcommissie en het bevorderen van schoolatletiek. De 
G-groep kwam beladen met eremetaal terug uit Groningen waar 
zij deelnamen aan voorwedstrijden voor de Special-Olympics: 3 x 
goud, 4 x zilver en 5 x brons voor de acht Avantrianen. Cees van den 
Dool werd naar het stadhuis gelokt en kon een lintje van de Orde 
van Oranje Nassau in ontvangst nemen. Een andere mede-oprichter 
Dick Wesdorp overleed op 72-jarige leeftijd. Er wordt gestart met 
de jongste categorie: de FitKids in de leeftijd van 4-5 jaar. Het 
deelnemen aan de Dijkloop en Uurloop liep dit jaar flink achteruit. 
De parkeerplek voor de aanhangwagen bij het krachtcentrum wordt 
overkapt en de baanploeg heeft gekozen voor de dinsdagmorgen en 
halverwege het werk wordt een pauze ingelast voor koffie, koekje en 
een praatje in de kantine. Het schoonhouden van de kantine wordt 
op dezelfde morgen gedaan. Jos Koeleman en Theo Engel waren druk 
doende om een website op te zetten. In de volgende eeuw gaat deze 
de lucht in. De Oliebollenloop trok opnieuw meer deelnemers. Het 
was de laatste gelegenheid voor de lopers om een topprestatie neer 
te zetten. 382 lopers kwamen over de streep. Na de wedstrijd kwam 
een wagen van de verbindstroepen met een radiozender op de baan 
om eventuele problemen met de overgang van 1999 naar 2000 op te 
kunnen vangen. 
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...van Frans van der Ham, 27 augustus 1994
Loon naar werken of sponsoring naar prestatie… dat was de rode 
draad van het door Frans van der Ham georganiseerde polshooggala. 
De opzet was eenvoudig, maar niet zonder risico’s. Frans had 
bedacht om Avantri een jubileumgeschenk te willen aanbieden 
voor haar 30 jarig bestaan middels een gesponsord polshooggala. 
Tenslotte - en dat was het verband - in het jubileumjaar bereikte hij 
de leeftijd van 40 jaar en maakte daarmee de overgang van senior 
naar veteraan. Zijn redenering was, dat bij hard maar verstandig 
trainen het Nederlands record polshoog veteranen van 3,95 van 
Pim Göbel verbeterd moest kunnen worden. Van der Ham ging in 
gesprek met een vijftigtal sponsors die een overeenkomst tekenden, 
waarbij de deal werd gesloten dat bij iedere verbetering van het 
Nederlands record met 5 cm een bedrag overgemaakt ging worden! 
Voorbereidingen voor zowel gala als trainingen om op 27 augustus te 
pieken namen een half jaar in beslag.

Op de dag van het gala was er regen voorspeld en harde wind. 
De dag begon weliswaar droog, maar de bewolking beloofde niet 
veel goeds. Maanden van voorbereiding leken in het water te 
vallen. Tijdens de preparatie van de Stormbaan zag ik heel wat 
zenuwachtige gezichten naar de aanstormende bewolking gekeerd. 
De enige die zich van dit alles niets scheen aan te trekken was 
Frans zelf. Hij blaakte, zoals gewoonlijk, van zelfvertrouwen; er kon 
gewoon niets misgaan! Naarmate tijd vorderde en de Stormbaan 
vol liep met genodigde sponsors zag je ook bij hem de spanning 
toenemen.

Voordat een zestal atleten uit de eigen stal de wedstrijd in gingen, opende 
Frans van der Ham het bal door een openingssprong te maken als 
veteraan! Als een artiest flikte hij het om het publiek in vervoering te

krijgen en met alle risico’s van dien door een hoepel te springen van 
rond 70 cm, geheel afgeplakt met crêpe papier, op een hoogte van 
3,80!  Het bleef droog en de wind was lastig, dwarrelend. De wedstrijd 
begon, atleten in spanning, jury nerveus … sponsors zaten op hun 
gemak met heerlijke drankjes en hapjes, speaker Ad Verhoeff bracht 
naast informatie de geest van het gala voortreffelijk weer! 
Atleten werden in de sfeervolle ambiance mee gezogen naar prima 
prestaties. Rob Zwijnenburg noteerde 3.70 meter. Dick Veer en Marco 
Zwijnenburg evenaarden onder moeilijke omstandigheden hun 
persoonlijke records met 3.80 meter. Voor Dick was het jaren geleden, 
dat hij een dergelijke hoogte gehaald had. Roald Verhoeff bleef, 
ondanks een hinderlijke voetblessure, maar raakspringen. Na 3.90 
meter besloot hij de 4 meter over te slaan om samen met Frans mee 
te gaan springen op zijn eerste aanval op het Nederlands record: 4.05 
meter.
De avond viel in, het weer werd onverwacht zachter, een uitstekend 
koud buffet was inmiddels geopend én de spanning nam toe. Even 
werd de wedstrijd stil gelegd om Frans de gelegenheid te geven zich 
warm te springen. 

Een aantal sponsors verhoogden zelfs hun inzet, andere ondertekende 
nog even een nieuwe overeenkomst. De sfeer zat er in. Nu was het 
de beurt aan Frans. Roald miste zijn eerste sprong op 4,05, maar 
bij Frans was het direct raak. De verbetering van het Nederlands 
record polsstokhoogspringen voor Veteranen was een feit!  Naast het 
sportieve succes ging de kassa rinkelen … inherent aan Frans zijn opzet 
“Sponsoring naar prestatie” … werden met deze ene gelukte sprong 
over 4.05 meter alle gemaakte kosten, inclusief koude buffet voor maar 
liefst 135 genodigden in één klap betaald. Iedere verdere verbetering 
zou Frans nog meer motiveren om het gala financieel groots te maken.
Frans coachte Roald in zijn tweede poging naar een prima nieuw 

persoonlijk record van 4.05 meter! Van der Ham ging in zijn eentje 
telkens rustig 5 centimeter hoger en ongemerkt begon zelfs het 
zonnetje weer te schijnen.
Na vijf sprongen ging de lat voor Van der Ham naar 4.30 meter. Toen 
stokte de machine even. Het leek wel of Frans aan het eind van zijn 
krachten was. “Duizend gulden…als je de volgende sprong haalt” 
galmde uit de geluidsboxen. Een enthousiaste sponsor wilde de 
spanning opvoeren. Na wat stretchen en loslopen leverde Frans een 
gelukte poging af op 4.30 meter! Zijn zesde verbetering ..en duizend 
extra in de pocket. De lat ging naar 4.35 meter …. de vermoeidheid 
nam toe … onder handgeklap van de mede-atleten en het publiek 
slaagde Frans van der Ham er in om ook de 4.35 meter te halen, hetzij 
in de 2e poging. Een 7e verbetering. Even leek ook de 4.40 meter 
binnen bereik, maar mislukte vooralsnog. Vreemd eigenlijk, dat je 
eerst de frustratie van de laatste mislukte pogingen moet verwerken, 
voordat je blij naar het behaalde resultaat kan kijken! Uiteindelijk stond 
Frans zichtbaar vermoeid, maar met gepaste trots bij het bord waarop 
het nieuwe Nederlandse record was vermeld: 4.35 meter. Een stevig 
nieuw nationaal record! 

Later in het jaar – maar binnen de periode van de overeenkomst met 
de sponsors – slaagde Van der Ham alsnog de 4.40 meter te behalen. 
Zijn 8e verbetering met 5 cm van het Nederlands record!  

De opbrengst uit de sponsorovereenkomsten “Sponsoring naar 
prestatie” was goed voor een “klinkend” jubileumgeschenk voor 
Avantri: de herinrichting van het krachthonk, nieuwe polsstokken 
voor de jeugd, speren, kogels, kunststofaanlopen , startblokken én 
voor de verdere stimulering van de atletiek voor 10 getalenteerde 
jeugdige atleten: Een echte meerdaagse buitenlandse trainingsstage 
in het INSEP in Parijs.
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Het was september 1975 toen ik samen met mijn broer Marco op de 
Stormbaan werd afgeleverd voor mijn eerste training. Zover ik me 
kan herinneren was Hans Sterrenburg mijn eerste trainer. In oktober 
1975 deed ik direct mee aan de Clubkampioenschappen. Aan de 
foto van die wedstrijd, helemaal achteraan op de 1000m, was het al 
snel duidelijk dat mijn talent niet bij het lopen lag. Pas vanaf 8 jaar 
bestond je in die tijd voor de Atletiekunie, dus wedstrijden doen was 
beperkt tot de eigen wedstrijden van Avantri. Regelmatig werd er 
strijd geleverd met Rene Faaij om de 1e plaats. Bij de A-pupillen werd 
het fanatisme groter, helemaal toen ik de 2kg kogel zo ver stootte, 
dat de afstand niet meer in het puntenboekje stond en er meer dan 
1000 punten werden gescoord.

Mijn interesse in de atletiek werd alleen maar groter toen ik junior was 
geworden. Met Leendert den Boer en Frans van der Grijn als trainers 
werden vele wedstrijden bezocht en aangezien ik voor mijn leeftijd bij 
de D- en C junioren al vroeg was gaan groeien, bleven mijn prestaties 
zich verbeteren. Vrijwel alle clubrecords bij de D-junioren kreeg ik 
op mijn naam en aan het einde van mijn D-periode stond ik met de 
meerkamp en het kogelstoten 1e op de ranglijsten die door Koos 

Koumans voor de KNAU werden bijgehouden. Op het discuswerpen 
stond ik ook nog 2e en op de andere nummers stond ik ook vaak in 
de top 15. Frans van der Ham werd mijn volgende trainer en op zijn 
schema´s werden vele trainingen afgewerkt. In die periode was ik 
doordeweeks 4 avonden op de atletiekbaan te vinden en dan ook nog 
in het weekend. Of elke training even effectief werd afgewerkt durf ik 
nu wel te betwijfelen, maar door de gezelligheid, het fanatisme en het 
plezier dat ik op de Stormbaan beleefde, heeft dit wel de basis gelegd 
van waarom ik nu nog zo veel bij de Avantri doe.

Alles stond in die tijd in het teken van atletiek. Op mijn 11e zag ik in 
Leiden Frans van der Ham Nederlands kampioen Tienkamp worden, 
hoewel hij toen lid was van V en LTC was het Cees van den Dool die 
namens Avantri de champagne open trok. Ik ging mee kijken bij de 
seniorencompetitie wat me alleen maar meer inspireerde, want daar 
wilde ik later ook deel van uitmaken. Ik beleefde fantastische kampen 
in Vierhouten met dank aan de Jeugdcommissie, nam deel aan twee 
100-slotentochten onder leiding van Hans Sterrenburg. Ook ging ik 
als C-junior 2x1 week op Papendal trainen bij diverse bondscoaches. 
Er werden extra polsstokhoogspring trainingen met Frans afgewerkt 
in de Energiehal in Rotterdam. Goede herinneringen heb ik ook aan 
de trainingskampen in de INSEP in Parijs die Frans organiseerde.
Bijna wekelijks deed ik mee aan wedstrijden door het hele land 
heen. Hierdoor plaatste ik me voor de Jeugd Olympische dagen 
op Papendal voor het verspringen bij de jongens B en mocht ik 
deelnemen aan de verschillende Nederlandse kampioenschappen 
voor de jeugd. Dit alles was natuurlijk niet gelukt zonder de 
aanmoediging en support van mijn ouders die overal naar toe reden 
en zorgden dat ik altijd de juiste schoenen had voor de meerkamp. Ik 
kan nog wel 100 dingen opschrijven van wat ik beleefd heb bij Avantri 
maar daar is geen ruimte voor.

Zoals een ieder hier boven kan lezen betekende Avantri veel voor me 
in mijn jeugd, maar eigenlijk is dat altijd zo gebleven. Vanaf mijn 16e 
jaar geef ik al trainingen, dus al bijna 30 jaar, en bedacht me onlangs 
dat ik mede door het geven van de trainingen mijn carrièreswitch van 4 
jaar geleden heb kunnen maken. Eigenlijk heb ik 25 jaar warm kunnen 
draaien in het lesgeven alvorens ik als docent in het onderwijs aan de 
slag ben gegaan. Nog belangrijker eigenlijk, ik heb er mijn vrouw Simone 
ontmoet en ben al weer ruim 20 jaar gelukkig getrouwd met haar.

Mijn eigen sportcarrière fluctueert een beetje. Het ene jaar heb ik 
er veel tijd voor, het andere jaar weer minder en ook gaan de jaren 
wat meetellen. Ik geniet dit moment volop van het master zijn en de 
werp5kampen die je dan kan doen. Met een vaste groep masters uit 
het hele land doen we elk jaar een aantal wedstrijden en dat is altijd 
genieten van de sfeer onderling, fanatiek, maar elkaar alles gunnend. 
De sfeer bij Avantri is eigenlijk wat mij zo´n grote binding binnen de 
club geeft. Waar ik vroeger opgroeide in deze gemoedelijke sfeer, 
probeer ik nu die sfeer met vele andere vrijwilligers neer te zetten, zodat 
velen hiervan kunnen genieten. Maar als je me vraagt om die sfeer te 
omschrijven, zal me dat niet lukken, Volgens mij heeft het iets te maken 
met het hart op de juiste plaats hebben.

Nu met de mooie kunststofbaan heeft Avantri een mooie toekomst voor 
zich maar die is niet vanzelfsprekend. Er moet door te weinig vrijwilligers 
teveel worden gedaan. Dit wil ik meegeven als boodschap voor een ieder 
die dit jubileumboek leest.
Als laatste wil ik afsluiten met iets wat ik al vaker heb gezegd: De grootste 
fout die mijn ouders ooit gemaakt hebben is mij op de Stormbaan af te 
leveren. Wat ben ik blij dat ze die fout hebben gemaakt!

Rob Zwijnenburg
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2000
Het jaar van vernieuwing. De keukenspecialisten Herman Woudenberg 
en Bram den Boer zorgden voor een handige keuken en samen met 
de andere leden van de baanploeg werd het wedstrijdsecretariaat 
en de toiletten flink opgeknapt. Na de jaarlijkse crosscompetitie voor 
pupillen en junioren was er in de Meent weer een indoorwedstrijd 
met goede deelname. Herman Woudenberg werd door het bestuur 
voorgedragen als Lid van Verdienste en een luid instemmend applaus 
klonk op. Pieter , de voorzitter zou de bijpassende versierselen bij 
hem thuis uitreiken. Het was niet gelukt hem met een smoes naar de 
Algemene Vergadering te lokken. De veteranen hielden flink huis op 
de recordlijsten. Bij de Vrouwen senioren bracht Maaike Waterreus 
vier records om zeep. Vanuit Wageningen werd het bevrijdingsvuur 
opgehaald met een estafetteploeg. Op tijd werd Schoonhoven bereikt 
en de brandende fakkel werd overhandigd aan de burgemeester die 
het vuur op de Stenen Brug aanstak. Het derde trainingsweekend 
voor de oudere junioren op eigen baan werd goed bezocht. Extra in 
dit jaar was de CD-Spitsmeerkamp voor de junioren CD. De regen op 
de tweede dag kon de deelnemers niet van hun stuk brengen. Via 
de SNS Bank was er een Olympiade in Schoonhoven waarbij diverse 
sporten werden beoefend. Op ons baantje waren verspringende 
hockeyers te zien en speerwerpende voetballers. Bij de Special 

Olympics in Groningen namen vier NSG-ers deel. Bianca Murk kwam 
met een gouden medaille terug. Zij behaalde de hoogste hoogte bij het 
hoogspringen. De website van Avantri ging van start. Op 21 oktober 
werd de Spits lichtinstallatie onthuld met de nodige bijkomende 
feestelijke activiteiten. De niet geringe rekening werd door Spits 
Wandbekleding betaald. Voor de Oliebollenloop was een alternatief 
parcours bedacht. Hier en daar was het wegdek toch wat glad.

2001
Dit jaar werden twee jongemannen Lid van Verdienste: Frans 
van der Ham sinds 1977 al trainer voor de oudere junioren en 
senioren. Smaakmaker van diverse sportmanifestaties en Master 
kampioenschapsmedailles verzamelen. Frans van der Grijn is sinds 
1981 al bezig om de jeugd op een plezierige manier de atletiek 
aan te leren. Bovendien was hij de oprichter van de NSG-groep 
in 1991 en organisator bij jeugdkampen. Joop de Zeeuw kwam 
de baanploeg versterken. Speciale aandacht was er voor de 
legionella- en brandveiligheid. Het warme weer trok in juni een 
groep Zuid-Afrikanen aan die aan onze instuifwedstrijd deelnamen. 
Er werd een jeugdredactie gevormd voor het Avantri Magazine. 
Marion Waterreus stopte met haar activiteiten in de club en werd 
in de bloemetjes gezet. Cyntia den Boer en Yvonne van der Horst 
zorgden weer voor een spannende Kind-Ouderdag. Een deel van de 
sponsorgelden werd gebruikt om met een bus bij de EK onder 23 in 
Amsterdam te gaan kijken naar de prestaties van jonge topatleten. 
De junioren werden in Renesse even zeepiraat bij de kampdagen. 
Stil was het bij een bestuursvergadering toen Els Schep meedeelde 
met het penningmeesterschap te stoppen einde van het jaar. Bij 
de Oliebollenloop kwamen er voor het eerst meer dan 400 over 
de eindstreep. De oliebollen werden gebakken door een van de 
Schoonhovense bakkers. 

2002
De algemene ledenvergadering werd door 21 stemgerechtige leden 
bezocht. Els Schep werd na 16 jaar penningmeesterschap benoemd 
tot erelid. Astrid den Hartog werd gekozen tot haar opvolgster. 
Het grote clubrecord moet nodig worden bijgewerkt. Voor de vele 
veteranenrecords is geen plaats. Er zijn ook zorgen voor het aantal 
juryleden dat inzetbaar is voor wedstrijden. Luuk de Vos en Tobias 
Versteeg verbeterden 15 tot meer dan 20 jaar oude clubrecords bij 
de junioren. Piet van Wijngaarden zorgde bij de 50 plus mannen 
voor verjonging van de recordlijst met 6 prachtprestaties op de 
loopnummers. In april liepen er 300 pupillen rond om hun 3 of 
4 onderdelen af tewerken. Jan Meerhof zorgde met een goed 
chronologisch overzicht voor de goede afwikkeling en pakte jan en 
alleman in zijn of haar kraag om ons tehelpen bij het meten van de 
prestaties. Het secretariaat stopte deze gegevens in de computer 
en die zorgde voor de puntentelling en eindrangschikkingen. Jan 
ging ook meewerken bij de verwerking van de wegwedstrijden 
en werd later geholpen door zijn assistenten. Sponsor Spits had 

aangekondigd medio 2003 te stoppen met de sponsoring. Gerrit de 
Jong ging met de Vut en liep nog enkele lange wedstrijden van 28 
uur in Roubaix en een baanwedstrijd in Blackpool over een afstand 
van ruim 400 rondjes waarbij hij voor de 27e maal wereldwijd een 
100 mijl binnen de gestelde tijd van een etmaal aflegde. Voor de 
start van de 27e Dijkloop werd 1 minuut stilte gehouden wegens 
het overlijden van Prins Claus. Onze eerste penningmeester 
bereikte de leeftijd van 82 jaar en overleed in de maand november. 
Het jaar werd afgesloten met 430 oliebollenlopers. Het vinkenpad 
rond was weggelegd voor de jongste deelnemers.

2003
Frans van der Grijn stopte als bestuurslid en Pieter bedankte voor 
het voorzitterschap. Hij werd gekozen als bestuurslid. Dit jaar 
werd onze club niet geleid door een voorzitter. Het krachtcentrum 
begint mankementen te vertonen en heeft de aandacht van de 
baanploeg. Plannen worden gemaakt. Met 17 wedstrijden en 5 
schoolatletiekwedstrijden waren we lekker druk bezig. Jammer is 
de matige deelname bij sommige instuifwedstrijden en de park-
dijk- en uurloop. De tweede dag bij de clubkampioenschappen 
werd matig bezocht. Een volgend jaar op 1 dag?  Gerard Faaij werd 
gekozen als Sportman van het Jaar. Hij draaide goede meerkampen 
en bracht het al 18 jaar oude record van zijn meester Frans van der 
Ham om zeep op de horden. Hij was 0,03 seconden rapper. Rick van 
Ruiten van AV De Spartaan uit Lisse sprong als A-junior over een 
hoogte van 2,13 m bij de meerkampen waarvan de deelname wat 
achteruit liep. Jan Meerhof was al weer 13 jaar de redacteur van 
de Avantri Magazine. Bij de veteranen clubrecords voor Lucienne 
Muilwijk Carineke Verwaart-Steeman, Henk de Leeuw-den Bouter 
en de Ammerstollenaar Hans Boon. 505 finishers waren er bij de 
oliebollenloop. Het gaat wel erg druk worden in de kantine.
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1982-1990
Deze periode geldt als mijn juniorentijd bij Avantri. Eigenlijk alleen 
maar hoogtepunten. Niet alleen sportief gezien, maar ook de sfeer, 
het enthousiasme binnen de vereniging is mij altijd bijgebleven. Het 
was ook de tijd dat we met een volwaardige competitieploeg de 
strijd aan gingen met andere verenigingen in de regio. Ontspanning 
en plezier stonden altijd voorop. Als je deze ingredienten 
combineert met een (aangeboren) talent, komen de prestaties 
vanzelf. Enkele hoogtepunten:

Nederlandse records:
Onderdeel Categorie Prestatie Datum Plaats
1000m Junior D 2.47.9 16-06-1984 Gorinchem
800m Junior C 1.54.8* 24-08-1986 Amsterdam
1000m Junior A 2.23.62 16-09-1989 Tilburg
* geldt nog steeds als snelste 800m allertijden in Nederland

Nationale titels:
Onderdeel Categorie Prestatie Jaar
800m Junior C 1.59.25 1985
800m Junior C 1.54.80 1986
1500m Junior C 4.10.9 1986
800m Junior B 1.52.65 1987
800m Junior B 1.52.13 1988
800m Junior A* 1.51.91 1988
* als junior B

Internationaal:
Onderdeel Categorie Prestatie Jaar Plaats
800m EK Junior A 1.50.9 (4e) 1989 Varazdin (Kroatië)
800m WK Junior A 1.50.66 (½ fin.) 1990 Plovdiv (Bulgarije)

De prestaties leidden tot sponsorcontracten met sportmerk ASICS 
en de Rotterdamse onderneming Stuyvers Groep B.V. Voor de 
vereniging was dit ook een relatief nieuw fenomeen, shirtreclame 
voor een individueel lid. Met goede adviezen van bestuursleden 
en duidelijke contractuele afspraken heeft de vereniging mij hierin 
altijd gesteund.
Daarnaast had de vereniging inmiddels voormalig topatleet 
Klaas Lok aangetrokken als looptrainer. De 24-voudig Nederlands 
Kampioen is ruim twintig jaar betrokken geweest bij Avantri en zijn 
visie op looptrainingen worden tot op de dag van vandaag nog door 
velen binnen de vereniging gedeeld.

1990-1995
De overgang van een talentvolle jeugdatleet naar de senioren 
verloopt zelden vlekkeloos. Talent is niet voldoende. De mentale 
alsmede fysieke ontwikkeling is nauw met elkaar verbonden. 
Ondanks het feit ik mij kon meten met de Nederlandse atletiektop 
op de 800m, is de stap naar de Europese en/of wereldtop nooit 
gezet. Een chronische rugblessure bleek de hoofdoorzaak. 

Op mentaal vlak had ik wellicht beter begeleid moeten worden: 
een talent die alles wint zonder noemenswaardige trainingsarbeid 
heeft mentale ondersteuning nodig. Omgaan met tegenslagen (zgn. 
mentale weerbaarheid) is ook een onderdeel van topsport.
1993 gold als mijn beste jaar, tweemaal een zilveren medaille op 
het Nederlands kampioenschap (in-en outdoor).

Persoonlijk records:
Onderdeel Prestatie Jaar Plaats
100m 11.10 1985 Dordrecht
400m 48.60 1993 Alphen a/d Rijn
800m 1.48.01 1993 Arnsbrerg (Duitsland)
1000m 2.23.62 1989 Tilburg
1500m 3.47.5 1993 Rotterdam
3000m 8.39.10 1989 Lisse
10.000m 31.35 1995 Dordrecht

1995-heden
Vanwege de fysieke ongemakken, ben ik halverwege jaren negentig 
gestopt met topsport. Op dat moment koos ik definitief voor mijn 
maatschappelijke carriere en heb mijn studie bedrijfskunde afgerond. 
Sportief gezien, ben ik recreatief met de loopsport verbonden 
gebleven. Af en toe deelnemen aan een prestatieloop in de regio is 
het maximaal haalbare, gelet op de beperkte fysieke mogelijkheden. 
Atletiek heeft een groot deel van mijn jeugd bepaald. Wellicht 
meer dan de gemiddelde jeugdatleet. Avantri als atletiekvereniging 
heeft in dit opzicht een persoonlijke betekenis. Het feit dat ik nu als 
looptrainer verbonden ben aan de club brengt me veel plezier en 
energie. Hopelijk kunnen we met z’n allen meer mensen enthousiast 
maken voor de mooie atletieksport en ze te verleiden tot een 
lidmaatschap bij Avantri.
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2004
De trainingsomstandigheden in de winter waren bar slecht en 
aantal junioren week uit naar AV Gouda om daar onder leiding van 
twee Goudse trainers zich voor te bereiden voor het zomerseizoen. 
Wim van Beuzekom werd gekozen als nieuwe voorzitter . Het 
jubileumboekje 40 jaar zag het licht. Rondom de grote tent op 
het middenterrein werden feestelijke festiviteiten gehouden. 
O.a. de Ronde van de Krimpenerwaard met 13 ploegen aan de 
start van deze 57 km. Deze zaterdag werd afgesloten met een 
reünie. Om kosten te besparen werd besloten zelf het gras te gaan 

maaien. Joop de Zeeuw meldde zich als 1e maaier. Verhuizing 
van de sportvelden zou binnenkort niet zou gaan gebeuren. 
De CD-Spitsmeerkampen werden toegevoegd aan de reguliere 
meerkampen. Dance4Life hield een sponsorloop voor Afrika en bij 
de Oliebollenloop werd een deel van het inschrijfgeld afgestaan 
aan de getroffenen van de tsunami in Azië. De veteranen heetten 
voortaan Masters. Clubkampioenschappen waren op één dag. De 
1e Gravel Awards werden uitgereikt aan de besten op die dag. Het 
ledenaantal zakte onder de 400.

2005
Op de jaarvergadering bleek dat het financiële jaar 2004 met een 
tegenvallend resultaat was afgesloten De inkomsten en uitgaven 
in dit jubileumjaar vielen flink tegen. Echte oorzaken konden niet 
worden gevonden. Er werd afscheid genomen van de trainers uit 
Gouda. De klik tussen hen en onze junioren ontbrak. Bram den 
Boer nam afscheid van het bestuur en zijn broer Peet ontving de 
Kees Tuinenburgplaquette. Sinds 1976 is hij al in ons jurycorps 
actief met de specialiteit van snelwandelscheidsrechter. Martin 
Bouter overleed op 27-jarige leeftijd. Hij was lid van de NSG-groep. 
Er kwam een mooi uitgevoerd sponsorplan op tafel maar nog geen 
geld op de plank. Cees van den Dool ontving het bevrijdingsvuur 
in Wageningen en bracht dit met een estafetteploeg naar de 
Zilverstad. In april gingen vele pupillen teleurgesteld naar 
huis. De vele regen maakte van de sintelbaan een waterbak 
en de wedstrijd werd gestaakt. Sportclub Reeuwijk schonk ons 
kunststofmatten. Er kwamen gehoorbeschermers voor de starters. 
De Oliebollenloop kreeg een grotere behuizing aan de Vlisterweg 
in Het Schoonhovens College. Dat was een flinke verbetering. Er 
was sneeuw en ijzel. De dooi viel op tijd in en na wat vegen op de 
gevaarlijke stukken konden de deelnemers van start.

2006
De afdeling Sportief Wandelen werd opgestart door Jannie 
Belder met mogelijk nog een toevoeging van Nordic Walking. Het 
krachtcentrum werd door de baanploeg aangepakt o.l.v. Hans 
Boon. Chris van der Horst was inmiddels ook toegetreden tot deze 
groep op de dinsdagmorgen. De buitenkant werd bekleed en het 
gebouw was hierdoor beter beschermd tegen weersinvloeden. 
Op de jaarvergadering werd Jan Meerhof gekozen als voorzitter. 
Door het tussentijds bedanken van de enthousiaste Wim van 
Beuzekom in november 2005 had Jan tijdelijk deze functie van 
Wim overgenomen. Het ledenverloop baarde wel wat zorgen. 
De Avantri-website werd meer en meer gebruikt. Gevolg is 
wel de mindere aandacht voor het Avantri Magazine. Simone 

Zwijnenburg werd Lid van Verdienste. Ad Verhoeff werd geridderd 
door de gemeente Schoonhoven. Klaas Lok nam een sabbatical 
jaar en stopte als looptrainer. Ook Frans van der Grijn stopte met 
zijn activiteiten op velerlei gebied. De oud-papierploeg werkte 
voortaan samen met Cyclus. De kosten van een nieuwe baan zijn 
nog niet door ons te dragen. Gerrit de Jong neemt tijdelijk het 
penningmeesterschap van Astrid den Hartog over. Veel deelnemers 
bij de door Autobedrijf Terlouw gesponsorde Oliebollenloop.

2007
Het aantal bestuursleden zakte naar zes. Ron de Jong en Kees 
Jooren vertrokken uit het bestuur. Ook Pieter van den Dool 
bedankte na 29 jaar bestuurslidmaatschap en werd op voordracht 
van het bestuur benoemd tot Erelid. Gerrit Hoek ontving de 
Kees Tuinenburgplaquette voor zijn jarenlange inspanningen als 
trainer van de mannentrimploeg en is dit nu nog steeds. Ronald 
Hamaker stelde zich beschikbaar als bestuurslid. Gerrit de Jong 
werd overgehaald om zich beschikbaar stellen als penningmeester 
en werd gekozen. Jan Meerhof werd gekozen als voorzitter. De 
contributies gingen licht omhoog om te sparen om een kans om 
te verhuizen financieel mogelijk te maken. Het rookverbod werd 
goed nageleefd in de kantine. Onze dames trimtrainer Rob Vaartjes 
overleed in oktober. Menno Beck werd Nederlands kampioen 
jongens-A 10km op de weg in Schoorl en werd indoor Nederlands 
kampioen j-A op de 3.000 m in het hoge Noorden in de Martinistad 
Groningen. Luuk de Vos zette zijn zegereeks voort. Als D-junior 
verbeterde hij zes clubrecords en in Emmeloord werd hij 1e bij de 
meerkamp voor D-junioren. Piet van Wijngaarden was succesvol bij 
de Mannen-55 met zes clubrecords. De vele wedstrijden op de weg 
en baan verliepen ook dit jaar goed met vaste mensen als meters, 
timers, uitslagverwerkers e.d. 
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Op 29 mei 1974 was de eerste wedstrijd op de baan over een 
afstand van 10.000 meter. Deze werd gewonnen door Tjabel 
Ras van de RWV in 47.38,5. Rob van Vliet ook RWV liet 28.21,0 
voor zich afdrukken bij de 5.000 meter junioren. De eerste 
wandelscheidsrechter was Koos Koumans uit Den Haag. Hij was 
ook een wandelende encyclopedie en hield alle Nederlandse 
atletiekprestaties bij. Met de hand en typemachine. Cees van den 
Dool was wedstrijdleider bij deze eerste wedstrijd. In latere jaren 
kwam er een 30 km wegwedstrijd bij waarvan de resultaten werden 
gebruikt voor opstelling in de Nederlandse ploeg bij interlands.

In 1986 was de 27e wedstrijd. Jan Cortenbach uit Brabant en lid 
van OLAT liep een fantastische tijd van 4.14.55, Ton van Andel 
van de RWV werd tweede in 4.17.46. Gerrit de Jong bleef uren 
van deze prestatie verwijderd. Een 16e tijd in 5.31.34. Op 1 
oktober 1989 was er opnieuw een 50 km kampioenschap. Jan 
Cortenbach was naar China vertrokken voor zijn werk. Ton van 
Andel greep zijn kans en werd 1e in de tijd van 4.27.45. Gerrit 
de Jong liep als M45 naar de 8e tijd in 5.36.29. Peter den Boer 
was bij beide wedstrijden wandelscheidsrechter. Ben Gubbels 
en Bas Zwijnenburg waren wedstrijdleider. De deelname werd 
in de loop van de tijd wat minder en het was moeilijk voldoende 
mensen als jurylid bij de wedstrijd te betrekken. Onder goede 
weersomstandigheden werd de 50e en laatste wedstrijd gelopen op 
18 mei 2008. Pedro Huntjens, lid van AV Unitas uit Sittard, won de 
30 km in 3.08.45. Peter den Boer was voor de laatste keer in actie 
als wandelscheidsrechter in Schoonhoven. De 287 verschillende 
deelnemers legden en afstand af van 15.529 km. Hans van Wakeren 
van AV Unitas nam liefst 39 maal deel aan deze wedstrijd vóór zijn 
clubgenoot Fred Röhner met 37 keer.

Dit is de minst bezochte wegloop van Avantri. De laatste 10 jaar 
een gemiddeld aantal van 85 deelnemers. De loop begon in 1979 
toen de atleten uit Gloucester op bezoek waren in Nederland . Na 
14 km op de weg werd de afstand gemeten tot het volle uur. Een 
zevental atleten uit Gloucester nam hieraan deel.  In 1988 werd 
gestart met de nu lopende serie. Na 15 km binnen het uur kon men 
het uur vollopen en anders werd de tijd van 15 km opgenomen. 
Snelste uurloper was Bert van Vlaanderen die in 1999 19.409 m 
wist af te leggen. Een tussentijd  op de 15 km is niet bekend. Op de 
15 km was Jan Korevaar de snelste in 48.21 op 5 september 1990. 
Agnes Hijman van de Veenlopers had er 57.58 minuten voor nodig 
en stopte na 15 km. Het parcours ging in de eerste jaren richting 
Lopik over de dijk en met een keerpunt weer terug. Door de 
dijkverhoging werd er een parcours uitgezet tot het Broekselaantje 
voor Ammerstol, waarbij een extra ronde werd ingelast tot de Hem 
en dan weer terug naar het laantje. Daarna was het klaar! Naar 
huis.  In 2000 werd er een 5 km toegevoegd. De snelste tijd kwam 
te staan op Menno Beck 16.18 op 30-08-2008. Ester Zijderlaan was 
de snelste vrouw op deze afstand in 19.19 op 28-8-2004. Dit jaar 
was het parcours uitgezet door de oude stad Schoonhoven en op de 
10 km die er toen bijkwam was Alex Olieman uit Gouda de snelste 
in 38.59. Ruim 2.000 tijden zijn bekend bij deze Avantri wegloop.
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2008
De Kees Tuinenburgplaquette ging naar Peer van Dijk en Bea 
Weijers voor hun vele werk op trainings- en jurygebied. Er werden 
besprekingen begonnen met de accommodatiecommissie van 
de KNAU om onze plannen voor de toekomst van onze baan 
te bespreken. Er werden bedragen van 600-700 duizend euro 
genoemd. Met een dalende ledenstand is dit beslist geen 
haalbare kaart. Einde 2008 telde onze vereniging 334 leden. Het 
krachtcentrum werd afgemaakt en ook het opnieuw in de lak zetten 
van het clubhuis vorderde gestaag. Anita van der Hoek kwam ons 
bestuur versterken. Er was ook versterking voor de baanploeg. Bas 
Murk had de vereiste leeftijd bereikt. Helaas moest de ploeg het 
zonder Chris van der Horst doen. Hij werd ernstig ziek. Gelukkig 
knapte hij op en kon de jaarwisseling thuis met Ans en kinderen 
beleven. De nieuwe groep bij de masters, de M35-ers, zorgde voor 
veel nieuwe club- en baanrecords. De 50e snelwandelwedstrijd was 
de laatste met 26 deelnemers. Voor het eerst was er elektronische 
tijdwaarneming bij een baanwedstrijd met 280 pupillen . Voor 
de 40e Meerkamp moest Gerrit een kleine 100 latjes schuren en 
voorbereiden De Oliebollenloop kenmerkte zich met koud mistig 
meer met veel witte “ Kerstmannen” hijgend aan de finish.

2009
Ab de Kluijver werd voorgesteld als nieuw bestuurslid en 
trainingscoördinator. Aad van der Poel, altijd aanwezig als 
jurylid en ook in de wegcommissie actief, ontving de Kees 
Tuinenburgplaquette. Hans Boon werd Lid van Verdienste voor zijn 
werk aan het krachthonk. Chris van der Horst werd voorgedragen 
als Erelid en na applaus van de aanwezigen werd hem de 
bijbehorende speld opgedaan. Voor Hans en Chris had Gerrit de 
Jong een fotoboek samengesteld. Astrid den Hartog trad tussentijd 

af als bestuurslid en bij een bestuursvergadering gaf Anita van der 
Hoek aan dat zij stopte als bestuurslid. De baanploeg was nagenoeg 
klaar met de kantine en was druk in de weer om aanlopen en 
winteroverkappingen voor het hoog en polshoog te optimaliseren. 
Pijke den Ambtman kwam het trainercorps versterken. De NSG-
groep had dringend steun nodig. Yvonne van der Horst stond er 
nagenoeg alleen voor. Besprekingen over wensen, eisen, subsidies 
van een nieuwe baan ging voort met gemeente en KNAU. Helaas 
waren er twee overledenen te betreuren. Suzanna den Boer, 
de vrouw van Peet, op 72-jarige leeftijd en Leen Ceelen van de 
lopersgroep die slechts 67 jaar werd. 

2010
Dit jaar kwam er één Avantri Magazine uit met daarin de 
uitnodiging voor de Algemene Vergadering in maart. Yvonne 
van der Horst stopte na 25 jaar in de Werkgroep Jeugd en werd 
benoemd tot Lid van Verdienste. Ab de Kluijver werd in het 
bestuur gekozen. Hij zette ook een startersgroep op voor de 
Oliebollenloop. Simone Zwijnenburg nam in het bestuur de plaats 
in van haar man Rob. Rob werd benoemd tot Lid van Verdienste. 
Na een lange tijd was er weer deelname van een seniorploeg 
in de landelijke competitie. Arie Visser ontving ook de Kees 
Tuinenburgplaquette op de vrijwilligersavond. Hij had net zijn 93e 
deelname aan een Avantriloop als 1e beëindigd. Het 5-jaarlijks 
brengen van het bevrijdingsvuur verliep goed. Dit jaar was er een 
springkussen gehuurd en dit was een geweldig succes voor de 
pupillen op een mooie zomeravond. Marillion Zwijnenburg had 
een mooi programma in elkaar gezet voor de Kind-Ouderdag en 
130 mensen genoten na afloop aan tafeltjes van het heerlijke 

eten. De plannen voor een kunststofbaan verliepen traag als een 
slak. Peter den Hartog haalde in Groningen 300 meter kunststof 
op voor een vriendenprijs. Bert Benschop overleed op 57-jarige 
leeftijd, Eva van Beuzekom werd slechts 12 jaar. Hans Messie 
vierde zijn 90e verjaardag en Chris van der Horst werd lid in de 
Orde van Oranje Nassau. 

2011
Ronald Hamaker nam de voorzittershamer over van Jan Meerhof. 
We moesten afscheid nemen van Cees van der Dool die op 
86-jarige leeftijd overleed. Chris van der Horst werd 73 en één van 
onze eerste leden Harry van der Meulen mocht niet van zijn AOW 
genieten en werd 63. Jan Scholten werd ingeschakeld bij onze 
plannen en kwam bij zijn verkenningen tot 53 aandachtspunten. 
Frans van der Ham ging met zijn prachtige pleidooi voor een 
kunststofbaan naar de gemeente om hier voldoende steun te 
krijgen bij verschillende wettelijke obstakels. Op 5 juli werd een 
Algemene Vergadering bij elkaar geroepen en werden de plannen 
voorgelegd. De aanwezige leden waren ruim 90% positief en 
stemden in met extra contributieverhogingen in 2012, 2013 en 
2014. Het bestuur met de commissies kon doorgaan met verdere 
verkenningen. Eind oktober werd besloten door te gaan met het 
aanbod van de firma Nooteboom. De nieuwe jeugdtrainer Peter 
Halling had samen met Simone en haar jeugdleden gezorgd voor 
een opbrengst van 5300 Euro bij De Grote Clubactie en Robert 
Hoek was druk doende renteloze obligaties uit te zetten onder de 
leden en andere geïnteresseerden. De baanploeg bleef druk bezig 
met hun werk aan en op de baan. Verheugend was de terugkeer 
van Vincent Hoek die de hardlopers kwam begeleiden. De 
Oliebollenloop was goed voor 942 finishers. 
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Door de jaren heen werd er 11.200 mensen de finish gepasseerd. 
15 km 32% 10 km 26% en 2 en 6 42 %. Van de finishers was 14 % lid 
van Avantri en de vrouwen namen 22 % voor hun rekening. Op de 
6 km bleef Vincent Hoek als enige onder de 21 minuten en dat 4 x.  
Brenda Sleeuwenhoek en Esther Buurman bleven bij de vrouwen 
als enigen onder de 25 min.Hans van Beek uit Waddinxveen was 
de snelste op de 10 km 32.38. De bekende tri-atlete Yvonne van 
Vlerken lid van Spiridon was de snelste bij de vrouwen in 38.21. 
Snelste Avantriaan op de 15 km was Jielis Visser in 48.47 Jeroen 
van Damme was de snelste in 48.31 . Bij de vrouwen was de 
Noorse atlete Sophie Spiten uit Oslo de snelste in 57.11. Er was 
deelname uit Australië, België, Bosnië, Groot Brittannië, Duitsland, 

Honk Kong, Luxemburg, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en de U.S.A. 
Wereldwijde deelname. De jongste was 4 en de oudste 82 jaar. 
Gemiddelde leeftijd van de bekende geboortejaren: 39. Nico van 
den Heuvel- Avantri en Kees van Buren- Start namen 25 x deel 
aan deze loop, die 29 maal werd verlopen. De 13e kon wegens 
gladheid geen doorgang vinden. Dit jaar is er op de 31e december 
de 31e oliebollenloop.

De oliebollenloop ging van start als 4-dorpenloop voor 
Avantrianen. Het was de bedoeling van Piet Stam om samen aan 
de finish te komen. Er werd gestart op verschillende tijden. De 
langzame mensen eerst en dan de rest en dan na aflopen zelf 
gemaakte oliebollen eten. Bij de 1e loop in 1983 kwamen 24 
Avantrianen over de streep. Er gingen in de jaren daarop steeds 
meer regiosporters deelnemen. De laatste 5 jaar bijna 700 per 
loop. De laatste 2 zelfs ruim boven de 900 finishers. Vorig jaar 
werd met chips gelopen en werd er de bruto tijd opgemeten. 
Misschien dit jaar met netto-tijden? 

Het parcours onderging ook nog wat wijzigingen. Eerst via het 
kerkenpad in Cabauw naar Polsbroek , Vlist naar Schoonhoven- 
De 4-Dorpenloop. Later naar de Glijbaanbrug, Vrouwenbrug en 
Stokkenbrug in Vlist. Daarna werd het Geerpad in Vlist aangelegd 
en werd de ronde via het industrieterrein in Stolwijk en buurtschap 
Schoonauwen gelopen. De laatste wijziging was voor de jongere 
deelnemers het Vinkenpad rond. Ook de startplaats werd op zeker 
moment van de stormbaan verlegd naar de “Bol” aan de Opweg. 
Het Schoonhovens College is de laatste jaren ons inschrijfadres met 
dank aan de directie, die ook een aantal jaren in ons bestuur was 
vertegenwoordigd. De oliebollen worden al jarenlang betrokken bij 
Schoonhovense bakkers.
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In de eerste jaren nam Cees van den Dool het voortouw en 
vertegenwoordigde de atletiekafdeling in de Sportclub. Samen 
met Dick Wesdorp en iets later met Gerrit de Jong. 

Bij Avantri tellen we 8 verschillende voorzitters. Cees van den 
Dool- waarnemend Dick Wesdorp, Jo Ooms, Piet Stam, Gerrit de 
Jong, Pieter van den Dool, Wim van Beuzekom. Jan Meerhof en 
Ronald Hamaker.

Als secretaris traden op Gerrit de Jong, Henk Schep, Henk 
Fredrikze, Lia Steeman, Nell Gelderblom en Jos Koeleman die 
sinds 1998 het secretariaat bezet.

De penningmeesters waren Wim Rond, Wil van den Bosch, 
waarnemend Piet Stam, Els Schep, de langst zittende 
penningmeester, Astrid den Hartog en Gerrit de Jong die 
probeert de eindjes aan elkaar te knopen.

In totaal hadden 44 mensen zitting in het bestuur van 2 tot soms 
meer dan 10 jaar.

Het bestuur van dit moment bestaat uit 6 personen. De kleinste 
bezetting tot nu. Het waren ook wel eens 12 bestuursleden 

Voorzitter: Ronald Hamaker
Secretaris: Jos Koeleman
Penningmeester: Gerrit de Jong
Lid: Jan Meerhof
Lid: Simone Zwijnenburg-Gubbels
Lid: Ab de Kluijver
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De eerste Tienkamp van AVS zou de 10e Tienkamp van ASV uit 
Ammerstol zijn geweest. De wedstrijd was op 6 en 7 juli 1971. De 
afdeling atletiek van de Ammerstolse voetbal- en atletiekvereniging 
moest haar spring- en kogelstootaccommodatie afbreken omdat 
de ingang naar het voetbalveld werd verlegd. AVS was druk 
doende om de stormbaan om te bouwen tot een koolasbaan van 
314,75 meter en 4 meter breed. De meeste onderdelen vonden 
plaats op en rond de voetbalvelden. De verspringaanloop lag 
in het water want het regende nogal. Bij het polsstokhoog was 
geen schuimrubber om de springers op te vangen en bij het 
hoogspringen was gelukkig de fosburyflop nog niet uitgevonden en 
landde men in het zand. De landingsplaatsen werden steeds meer 
aangepast. Eerst werden er bedden opgehaald in de gemeente 
Schoonhoven, daarna kochten we stukken schuimrubber bij 
een bedrijf in Overschie. Pas veel later wisten we tweedehands 
bedden op de kop te tikken en het duurde vele jaren voordat de 
verspringaanlopen van beton waren met daarop een kunststofmat.

In 1972 ging de baan op de schop en kwam er een betere 
binnenkant en werd 5 meter breed. De lengte werd met tegels aan 
de buitenkant gemeten en er kwam 306,78m uit. Voor het gemak 
werd dit afgerond tot 306,50m. Alle wedstrijden die op de sintels 
zijn gelopen zijn beslist niet te kort geweest. In 1978 werden er 
vrouwen en meisjes-A toegelaten tot de wedstrijd. Van het jaar 
1982 zijn sporen van de 1e latjes gevonden. Hierop schreef Gerrit 
de Jong de prestaties met punten op een latje en na elk onderdeel 
kwam dit latje op zijn plaats te hangen in een rekje. Nummer 1 
bovenaan. Alle punten moesten uit een boekje worden gehaald. 
Daar was Pieter van den Dool goed in. Simone Zwijnenburg nam 
dit veel later van hem over. In 1983 kwamen de eerste veteranen 
aan de start. Met speciale puntentellingen, omrekeningen en 

bijtellingen was dit voor het secretariaat een flinke belasting. 
Heel langzaam kwam ook hier verbetering in en tegenwoordig 
gaat dit een stuk beter. De eerste foto’s van atleten met hun latje 
verschenen in 1984. De zwarte sintels werden rood-bruin achtig 
door het gelzenrood dat uit Dalfsen werd gebracht en elke 2 tot 3 
jaar kwam er een laagje op. De koolas kwam er soms nog wel door, 
vooral na een vorstperiode. Bij de eerste meerkampen moest het 
gras worden bijgewerkt met de zeis want een grasmaaimachine 
konden wij ons niet veroorloven. Op de eerste dag van de 
meerkampen in 1989 regende het zoveel dat een wedstrijd niet 
mogelijk was. De weersverwachting voor de zondag was redelijk en 
zo werd met een aantal deelnemers en de organisatie besloten een 
bliksemtienkamp te organiseren. Binnen het half uur moest aan het 
laatste onderdeel zijn begonnen. Dus 9 nummers in een half uur. 
We begonnen op tijd, de deelnemers waren snel klaar en tot ver in 
de middag ging de jury door om de atleten ter wille te zijn. Na elk 
kwartier klonk er een startschot voor de 100 meter. Het was ook 
voor het eerst dat er B-junioren aan de start verschenen. In 1992 
waren de laatste Goudse Kampioenschappen hieraan verbonden 
voor de atleten uit de afdeling Gouda. De afdeling ging verder als 
regio 10 in een iets andere samenstelling. Gerrit de Jong was al 
jarenlang in de technische commissie vertegenwoordigd en stopte 
in 1995 als regiocoördinator.

In1993 was het programma Atleth op de markt gekomen en de 
computer kon ingezet gaan worden en de puntentellingboekjes 
bij het oude papier of het archief. Nadat Frans van der Grijn was 
gestart met een groep Verstandelijk Beperkten in 1991 deed deze 
groep voor het eerst mee met een aangepaste meerkamp in 2001. 

De deelname werd minder omdat veel verenigingen over een 
kunststofbaan konden beschikken. De eerste baan was Papendal 
bij Arnhem, in 1970 aangelegd. De Spitsmeerkampen voor 
CD-junioren waren afgelopen na 4 jaar door de beëindiging 
van het sponsorcontract. Deze groep werd toegevoegd aan de 
meerkampen en het aantal deelnemers groeide weer flink. Meer 
dan 100 zijn er nooit in de uitslagen terechtgekomen. De laatste 
latjes van Gerrit werden gemaakt in 2010. Jan Meerhof en Astrid 
den Hartog deden dit nog in 2011. In het jaar 2012 lag de baan 
opnieuw overhoop. Op 29 september vond de opening van een 
gloednieuwe doorlaatbare kunststofbaan plaats en voor de 2e 
maal was hij weer korter geworden. Nu precies 300 meter met 
alle startstrepen, estafettewissels en finish. Het lijntrekken bij 
Avantri was afgelopen. De pas aangekochte kunststofaanlopen 
konden van de hand worden gedaan en de baanplaatjes hoefden 
niet meer worden opgeplakt. Dit jaar kwamen er precies 100 
atleten aan de finish. 2341 meerkampen werd er afgemaakt 
en 250 maal werd er voortijdig gestopt. Er is een flink aantal 
multomappen samengesteld met uitslagen en foto’s, te zien in 
het archief. Bij de vrouwen stonden Laura Blommestijn en haar 
dochter Michelle beiden lid van Rotterdam Atletiek het vaakst 
in de uitslagen met 19 en 15 keer. Ook Joyce de Wit van SR en 
AAV’36 wist 15 maal de 7-kamp met succes af te ronden. Bij de 
mannen zijn dit Henk de Leeuw-den Bouter 22, Minne de Vries 
uit Delft 21 en Rob Zwijnenburg 19 meerkampen. In 2013 werden 
er geen latjes meer beschreven. Het is niet meer te doen. Je hebt 
hier een ploeg van vier man voor nodig. In 2014 staat de 45e 
Meerkampen in de steigers. 
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2012
Op 20 januari 2012 werd de Stichting Stormbaan Hofland 
opgericht. Als alles rond was zou de Stichting voor de financiering 
van de kunststofbaan gaan zorgen. Avantri zou een maandelijkse 
gebruikersvergoeding gaan betalen die jaarlijks met de inflatie zou 
stijgen in de eerste vijf jaar. Op 7 februari werd in het bestuur de 
knoop doorgehakt. Dit na het maken van verschillende financiële 
berekeningen van Jan Scholten en Gerrit de Jong die deze kant 
geheel anders benaderde. Op de Algemene Ledenvergadering 
werden alle ins en outs op technisch en financieel gebied besproken. 
Ook het jaar 2015 zou een extra verhoging van de contributie met 
zich meebrengen. Met 38 stemmen voor en 4 tegen kon het bestuur 
en SSH naar de firma Nooteboom voor het geven van een opdracht 
om een 300 m doorlatende kunststofbaan voor ons te bouwen. 
De handtekeningen werden op 30 maart in het clubhuis gezet. Er 
was een afscheidsloop over 100 ronden in 3 uur gepland onder de 
naam �Loop naar de baan�. Gerrit zorgde met een fluitje voor het 

nodige tempo. De laatste ronde werd ingeluid door ons oudste lid 
Hans Messie. Wandelend werd deze loop in het donker langs de 
fakkels beëindigd. Verschillende tranen biggelden over de wangen. 
De ontmanteling van de baan kon verder worden voortgezet. Op 
29 september werd de baan feestelijk in gebruik genomen bij de 
Clubkampioenschappen met ballonnen die tot in Duitsland terecht 
kwamen. Avantri had eindelijk een kunststofbaan van 300 meter.

2013
In dit jaar moest nog veel worden geregeld tot betrekking van 
de kunststofbaan. De actie reclameborden was prima verlopen 
in 2012. Er was ook voldoende sponsoring en inkomsten van de 
obligaties die over 5 jaar worden terugbetaald in een periode van 
15 jaar. Pauline van Norden was sinds 2012 bezig met hardlopen 
en Bootcamp. Overleg was er met SSH, bestuur en de baanploeg 
over het onderhoud en beheer van de baan. Er werd flink wat 
atletiekmateriaal aangeschaft en hier en daar weren nog wel extra 
kosten uit te geven. Met Reparco zijn we in zee gegaan met het 
verzamelen van het oude papier. De vaste telefoon ging de deur uit 
en om te kunnen internetten is er een Wifi-aansluiting gekomen. 
De begroting van 2012 zonder kunststof viel 4000 euro mee met 
de inkomsten en uitgaven met kunststofbaan. De begroting voor 
het jaar 2013 gaf een tekort aan van enkele honderden euro’s en 
met een stijgend ledenaantal lijkt dit positief te gaan uitpakken. Het 
Schoonhovens College heeft toegezegd de baan voor een aantal 
jaren te gebruiken. Goed voor de kas van SSH die de opdracht heeft 
de baan regelmatig te laten onderhouden en de 15 en 20-jarige 
lening moet aflossen. Het ziet er goed uit voor onze bijna 50-jarige 
club. Op 6 januari 1964 kwamen de eerste 31 leden bijeen voor het 
oprichten van deze prachtige vereniging met leden uit de gehele 
Krimpenerwaard. Een echte “polderclub”.
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Sinds 1950 draagt het huidig terrein aan de Nieuwe Singel een 
“sportief” karakter. Laten we zeggen dat bewegen vanaf dat 
moment centraal heeft gestaan! Het Ministerie van Defensie 
bouwde op het huidig terrein een ware militaire stormbaan. Een 
stormbaan met een twintigtal hindernissen, met een centraal 
tegelplateau op het middenterrein, een klimtouw accommodatie 
en een ware waterkuil van 12 meter in het vierkant, waarover met 
een touw geslingerd moest worden. Om de hindernissen heen 
werd een baan aangelegd van grove sintels. De vorm van de baan 
bestond uit 2 rechte stukken, zoals ook de huidige die heeft, en een 
boog aan de oostzijde die de 2 rechte stukken met elkaar verbond. 
Zo creëerde Defensie een eerste, hardloopaccommodatie van circa 
250 meter op het terrein aan de Nieuwe Singel.

Defensie ging de stormbaan gebruiken voor Indië-weigeraars, die 
werden ondergebracht bij Regiment van Heutsz in Schoonhoven. 
Een waar “afknijpkamp” , waar de weigeraars fysiek en mentaal 
werden afgebeuld. De stormbaan was de plek waar de soldaten 
iedere dag een aantal uren werden vernederd op de “folterbaan” 
om dan hier uiteindelijk te bezwijken en om alsnog op de boot 

te stappen naar Indië. Eens per week moesten de soldaten 
geloven aan een beangstigend rondje “stormbaan met muziek”, 
waarbij er een hoop lawaai werd gemaakt met rondvliegende 
patronen uit de oorlog, granaten en rookbommen. Te hoog 
boven het maaiveld of prikkeldraad had ernstige gevolgen. Uit 
mijn eigen jeugdherinneringen weet ik dat dakpannen en ruiten 
met regelmaat sneuvelden aan de panden aan de Lopikerweg ter 
hoogte van de nieuwe kogelstootsector. 

Na de Indië-oorlog werd de kazerne een opleidingscentrum voor 
bewakingsfuncties binnen de Koninklijke Landmacht. Nog later 
kwam er een administratief korps bij. De stormbaan bleef zijn 
functie behouden als oefenplaats om soldaten vaardig- en in 
conditie te krijgen. Voor velen van het regiment van Heutsz was de 
stormbaan tot 1965 een plek waar je beter niet kon zijn. Dit lag niet 
zo zeer aan de hindernissen van de stormbaan, maar lag ten deel 
aan de zwakke fysieke- en mentale gesteldheid van de “watjes van 
Regiment van Heutsz”, waarbij lef en behendigheid ontbrak om een 
ronde over de hindernissen zonder kleerscheuren te voltooien

Huilend van ellende werden vele soldaten afgevoerd of vielen in 
strafcorvee. Sergeant Filmer had met regelmaat de neiging om 
de watjes van Van Heutsz te laten zien dat zo´n ronde over zo´n 
stormbaan “kinderlijk” eenvoudig was en liet – mede voor zijn 
eigen vermaak – uiterst vaardige jongens aantreden. Jongens van 
de aangrenzende Lopikerweg, met leeftijden tussen 10-12 jaar, 
waren de oogappels van de sergeant en dienden als sprekend 
voorbeeld hoe je een hindernis moest nemen. Met speels gemak 
toonden de jongens de hindernissen, hoe klein van stuk, maar oh 
zo vaardig en behendig. Gert Stigter, Wim Langeland en Frans van 
der Ham waren ware hindernisspecialisten en lieten graag hun 
kunsten zien aan de gefrustreerde soldaten en aan de sergeant. 
De geschiedenis leert ons dat bovengenoemd drietal in hun latere 
atletiekcarrière goud kreeg omgehangen als Nederlands kampioen 
bij een technisch nummer!! De bron en daarmee het geheim van 
het drietal is hierbij onthuld. De stormbaan had dus wel degelijk 
invloed op de motorische ontwikkeling van diegenen die hier veel 
oefende.

In 1966 verdween Van Heutsz uit Schoonhoven en deed 
de atletiekpoot van V&AV Schoonhoven haar entree op de 
stormbaan. Vanaf 1967 werden de grenen hindernissen gesloopt 
en gebruikt voor het karkas van een atletiek rondbaan, die 
in 1968 werd geopend met een grote wedstrijd: de Goudse 
Clubkampioenschappen voor senioren. Vele innovaties volgden, de 
houten delen van de rondbaan werden vervangen door betonnen 
banden, op de sintels kwam een toplaag van gilzenrood. Veel 
Avantrianen maakten veel uren op de baan en de accommodatie 
werd voorzien van een waterringlijn, lichtmasten en beton gestorte 
aanlopen voor ver- en polsstokhoog, waarop rollen van gemalen 
autobanden de atletiek rijker maakten!
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Een aantal jaren gleden voorbij … maar er werd door een aantal 
Avantrianen steeds gepiekerd over het wel en wee en soms het 
ongemak van een sintelbaan, met name bij veel regenval en dooi-
perioden. Een aantal initiatiefnemers kregen de kriebels mede naar 
aanleiding van het “herinrichtingsplan van sportaccommodaties” in 
onze gemeente Schoonhoven. Er werd gedacht in kansen. Er werd 
in maart 2011 een haalbaarheidsplan c.q. businessplan opgesteld, 
die aan de wethouder van Schoonhoven met de nodige uitleg 
werd aangeboden. Gezien de regio- en maatschappelijke belangen 
om een all-weather atletiekbaan in Schoonhoven aan te leggen, 
hadden we als vereniging de overtuiging dat de gemeente ons plan 
voor een deel financieel zou steunen. Deze steun bleef uit, wel 
werd toegezegd dat de gemeente de vereniging kon adviseren in de 
breedste zin van het woord én een rol wilde spelen bij het vervoer 
van zwaar materieel over de Nieuwe Singel.
Na een dergelijke tegenvaller lag nu eenmaal de focus op kunststof! 
Hiertoe werd in april 2011 een stuurgroep in het leven geroepen, 
bestaande uit Wilko Schuijff als projectleider, Frans van der Ham 
voor de technische zaken en Jan Scholten voor de financiële 
zaken, die als doelstelling van het bestuur had meegekregen te 
onderzoeken of een kunststofbaan op eigen kracht haalbaar zou 
zijn. Veel research en uren vergaderen gingen vooraf tot er een 
haalbaar plan was gesmeed. Op 5 juli 2011 werden de leden 
bijeengeroepen voor een ALV, waarbij het gehele plan zowel 
technisch als financieel werd toegelicht. De leden stemden in met 
het plan en de stuurgroep ging haar 2e fase in. In deze 2e fase 
zijn er op de baan sonderings- en bodemonderzoeken gedaan, is 
een plan van eisen opgesteld, offerten uitgezet en geanalyseerd, 
in contact getreden met gemeente voor de nodige vergunningen 
en adviezen, de fiscale mogelijkheden werden onderzocht en 
getoetst, uit belastingtechnisch oogpunt werd statutair de Stichting 

Stormbaan Hofland (SSH) opgericht.
In maart 2012 werden de leden in een ALV opnieuw 
bijeengeroepen en geïnformeerd over de beste aanbieding uit 
het gunningproces én over de financiële wijzigingen die zich had 
voorgedaan. De vergadering gaf met grote meerderheid groen 
licht aan het bestuur. In de 3e fase werden de puntjes op de “i” 
gezet met betrekking tot de overeenkomst met de aannemer, de 
juridische- en notariële aandachtspunten, het onderhoudscontract 
en de garantieverklaring.

Een historische dag brak aan … op 30 maart 2012 tekende de 
opdrachtgever Stichting Stormbaan Hofland – bij name van Rob 
Zwijnenburg en Erik Bode - én de aannemer Nootenboom Sport 
b.v. – bij name van Eric Sarelse - de overeenkomst, waarin beide 
aangaven om de huidige accommodatie te vervangen door 
een kunststofbaan. Een feestelijk moment, een mijlpaal in de 
geschiedenis van de vereniging! 

Er stond de stuurgroep, het Avantri-bestuur en de stichting SSH 
nog veel te wachten aan klussen, die wel waar gemaakt moesten 
worden. Een fase voor de financiële-, sponsor- en technische 
werkgroep van erop of eronder! …uiteraard in onze bagage een 
doordacht en haalbaar plan welke niet mocht mislukken!
Zo haalde de sponsorcommissie veel bedrijven en instellingen over 
om een reclamebord te willen plaatsen langs de baan én werd op 
de dag van de handtekening een sponsoractie georganiseerd “loop 
naar de baan’’, waarmee heel véél leden op de allerlaatste dag de 
sintels al rennend, werpen of springend vaarwel zeiden. 

De financiële commissie startte met een overweldigend debuut om 
een fors bedrag binnen te halen met De Grote Clubactie, slaagde 
erin – met alle juridische knelpunten van dien – de EU-gelieerde 
subsidie van Leader binnen te halen én de nodige akten notarieel 
vast te leggen. 

De technische werkgroep had de taak om de kunststofbaan 
conform plan van eisen, bestek en technische tekeningen te 
realiseren, met dien verstande dat het overeengekomen bedrag 
met de aannemer Nootenboom Sport b.v. van € 295.000,-- met 
geen “dubbeltje” overschreden mocht worden. Meerkosten, 
bijstellingen en aanpassingen, vergeten wensen, suggesties, 
knelpunten en aanbevelingen, etc. etc. moesten budgettair neutraal 
worden opgelost door Frans van der Ham in samenspraak met de 
aannemer. En zo geschiedde!

Op maandag 2 april 2012 startten de werkzaamheden voor 
de nieuwe kunststofatletiekbaan. Het begon allemaal met het 
uitzetten en dus het positioneren van de 300m baan. Geen 
soepele start bleek, omdat de landmeetkundige, een overigens 
erg vriendelijke Belg, klaarblijkelijk met een borrel achter zijn 
kiezen, niet onze wens met piketpalen had uitgezet. Driemaal 
scheepsrecht. Het graven kon beginnen, her te gebruiken 
materialen zoals tegels, banden en de oude toplaag, het gilzenrood, 
werden apart gezet, oude aanlopen werden gesloopt en afgevoerd, 
de (folter)sintels van weleer werden hergebruikt als fundament 
voor de opbouw van het schuimbeton op de rondbaan, alles 
braaf in de volgorde van het planbord van de aannemer. Tussen 
de bedrijven door zorgde de gemeente dat een aantal bomen 
werd gekapt, slootbeschoeiing kwam en dat de omliggende sloten 
werden uitgediept … nuttig voor de toekomst!
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De eerste contouren werden zichtbaar toen de binnengoten op 
hoogte in het beton werden gezet, daarna volgde de buitenbanden. 
De rondbaan werd voorzien van 2 banen drainage over de 
gehele lengte van de 300m, terwijl het middenveld en de sector 
voor het hoogspringen werden voorzien van draineringsbanen 
om de 6 meter. De totale drainering van het middenveld werd 
terugverdiend door het hergebruiken en hoge druk behandelen van 
de buitenbanden! Een mooie deal!  
Het samenspel tussen Nootenboom en de technische mensen 
van de vereniging was harmonisch. Zo werden de eigen klussen, 
zoals o.a. de water- en elektriciteitsvoorziening, binnen de baan, 
gerealiseerd. Af en toe een balletje gehakt opgooien verhoogde ons 
aller welzijn en samenspel!

Binnen de technische werkgroep ontstond ook een prima 
samenwerking tussen de dagelijkse waarnemers Ad Verhoeff, 
Gerard Wortelboer en Dirk van der Heul, die waardevolle tips en 
suggesties neerlegde bij Frans van der Ham, die samen met Ronald 
Hamaker als intermediair zitting hadden in de bouwvergadering 

met de aannemer. Korte lijnen hield ons scherp! 
Van onschatbare waarde was onze adviseur Lomme Siebenga, een 
man met veel expertise op het gebied van atletiekaccommodaties, 
die aanvankelijk ons vanuit de Atletiekunie bijstond én later vanuit 
zijn technisch advies- en tekenbureau hielp. 
De planning liep voorspoedig. De contouren werden steeds 
duidelijker en voor een ieder visueel herkenbaar; de rondbaan, 
de aanlopen, de discuskooi, de hoogspringsector, de extra 
verspringbak en de multi-functionele kogelstootaccommodatie. Het 
werd steeds fraaier! 

Het moment om de cunetten te gaan vullen met maar liefst 420 
kuub M3d zand was daar. Het inwalsen werd strak en met zorg 
verricht. Tenslotte moest hierop het geo-doek en daar direct op het 
zogenaamde NS Coral schuimbeton worden gestort. Een innovatief 
zéér licht materiaal van ca. 450 gram/liter. Met de gegevens op zak 
van het sonderings- en grondonderzoek moest worden gekozen 
voor een ultra lichte constructie. Geen conventionele opbouw, 
maar een opbouw die licht maar ook deugdelijk moest zijn. 

Een prima optie om te kiezen voor NS Coral schuimbeton! NS 
Coral van de BAM-groep biedt door met kunststofvezels versterkte 
schuimbeton voldoende stijfheid en zelfs meer weerstand tegen 
zettingen uit de ondergrond, dan traditioneel beton. NS Coral is 
tevens duurzamer. Het schuimbeton wordt gemaakt met een 80% 
gereduceerd hoeveelheid CO2 en wordt daarom ook wel genoemd 
de “groene” kunststofatletiekbaan. De eerste atletiek rondbaan in 

Nederland die werd voorzien van NS Coral schuimbeton. Een heus 
experiment, een primeur .. een echte pilot! Binnen de pilot hadden 
nadrukkelijk de partijen afgesproken, dat niet het tijdpad prominent 
was maar de kwaliteit. De belangen voor de aannemer van welslagen 
waren groot voor de toekomst en boden voldoende garantie voor 
onze vereniging het avontuur met elkaar aan te gaan. 

Op 21 mei 2012 …een complete invasie van zwaar rollend materieel 
kwam over de geprepareerde Nieuwe Singel richting de baan. De 
enorme silo-vrachtwagens zijn nog maar een kleine jongen bij de grote 
regelunit met een massa van 80.000 kg. Voorzieningen voor wegzakken 
werden tussen aannemer en gemeente opgelost. De schuimbeton 
specialist Faber-beton had vooraf aan de pilot in Schoonhoven de 
nodige research gedaan in het lab. De meng-unit werd gevuld met een 
10-tal ingrediënten. Een paar uur mengen, op de juiste temperatuur 
brengen, monster nemen, mengverhouding bijstellen, 2e monsters 
nemen …. en los! Uit enorme slangen werd vanuit de meng-unit 
vanaf het middenterrein de cunetten gevuld met het schuimbeton. 
Het schuimbeton werd, zo was bedacht, in twee lagen van ca. 10 cm 
opgebracht. Na het uitharden van de 1e laag bleek de samenstelling 
van het schuimbeton wel binnen de kwaliteitseisen te vallen, maar 
Faber eiste meer. Faber trok zich terug voor meer research. Faber eiste 
de hoogste kwaliteit voor dit pilot-project! 

Faber-beton trok alle materieel terug en dook wederom het 
laboratorium in om de samenstelling van het schuimbeton op 
excellent level te krijgen. Faber-beton heeft daartoe in samenwerking 
met Nootenboom Sport tijd en middelen extra geïnvesteerd om 
een kwaliteit schuimbeton te maken, zodanig dat onze pilot, 
ons experiment, navolging zou krijgen op vele ander plaatsen in 
Nederland en er buiten.
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In de week van 2 juli 2012 kwam Faber met alles er op en er aan 
weer terug op de baan om de klus te klaren. Het schuimbeton 
vloeiden beter uit en droogde met nauwelijks luchtbelletjes op. 
Het schuimbeton bleek bovendien prima waterdoorlatend te zijn. 
Met goede moed en onder het oog van kritische, meelevende en 
enthousiaste leden werd het schuimbeton op hoogte gebracht. 

Na droging van het opgebrachte schuimbeton werd half juni 
2012 gestart met het zogenaamde kilferen, een techniek waarbij 
een zwaar mes de toplaag van het schuimbeton weg schraapt. 
Middels lasertechniek wordt de diepgang van het zware mes 
volautomatisch de hoogte van de toplaag ingeregeld, inclusief 
het vereiste afschot. Een prachtige techniek, die op de millimeter 
nauwkeurig werkt en glad afwerkt.
Tijdens het kilferen werd doorgewerkt aan de niet-kunststof 
onderdelen, waaronder het leggen van het kunstgras tussen de 
baan-ver-polshoog en rondom de discusring. Wat een uitkomst om 
dat kunstgras neer te leggen op lastig te maaien plekken! Waar nodig 
werden tegels gelegd voor opsluiting en verfraaiing. 

Het wachten was op stabiel weer, zodat het kunststof opgebracht kon 
worden. Onze harten gingen harder kloppen. Specialisten in Sport 
Surfaces, firma GCC, betraden ons toneel. Imposante mengmachines 
zorgden voor een kant-en-klaar product waarbij tonnen aan fijn 
gemalen autobanden (granulaat) en veel lijm werd verwerkt. Er 
werd gestart met de verspringaanloop. Een pracht en strak resultaat 
ontstond. Na de verspringaanloop, kreeg de polsstokhoog aanloop 
en het hoogspringsegment kunststof. Later de rondbaan.

Binnen een week was de baan voorzien van 60 kuub granulaat. 
Een accommodatie waar je toen al de vingers van aflikte. Gaaf. 
Daarna ging GCC, zoals de kunstzinnige Christo dit doorgaans doet 
met bruggen en gebouwen, alles met plastic in- en afplakken met 
uitzondering van het zwarte granulaat. Kunstwerk Avantri was klaar 
voor de topfinish, een laag van lijm, olie en fijne granulaat met een 
warme eindkleur tussen rood en oranje. In twee fases werd de 
topfinish opgebracht. De gehele accommodatie kleurde fraai op, 
zeker afgezet tegen het frisgroene kunstgras. Een fraaie combi.

Eind augustus, de oranje-rode spuitfinish moest enkele dagen 
uitharden. Leden stonden te popelen om het kunststof onder de 
voeten te willen voelen, hoe zouden zij het ervaren, hoe lekker zou 
dit fraais wel niet lopen … maar een ieder bleef gedisciplineerd 
achter de hekken! Een Duitse firma werd ingehuurd om de baan 
af te maken. De belijning kwam tot stand. De baan werd compleet 
met een fascinerend lijnenspel. Trekken van krijtlijnen was voorbij, 
een strak permanent lijnenspel werd zéér vakkundig aangebracht. 

Met ambachtelijke precisie werd met smetlijnen de basisbelijning 
uitgezet. Alles werd goed uitgemeten, exact volgens onze 
tekeningen, zoals de technische commissie dit had uitgedacht. Een 
rondbaan van 300 meter met 4 lanen met een niet al te chaotisch 
kleur- en lijnenspel. Juist de lijnen die voor onze doeleinden 
praktisch zijn, met af en toe een extraatje als de witte lijnen om de 
20 meter op beide rechte stukken. Fijn voor trainingsdoeleinden. 
De kleuren voor de plaats van de horden werd volgens richtlijnen 
aangehouden. De belijning van polshoog en speer schermen 
deze onderdelen goed af en tegelijkertijd blijft de gehele sector 
multi-functioneel. Na het uitzetten met de smetlijnen kwam er 
een ogenschijnlijk eenvoudig “krijtlijn-karretje” de baan op. De 
gedachten was al gauw dat dit niet juist kon zijn. Maar niets was 
minder waar, met grote precisie volgde de voelspriet voorop het 
karretje de smetlijnen en de spuitmond gaf een strakke 5 cm brede 
lijn op de juiste plek. Oh oh oh wat werd het mooi. Er ontstond een 
echte atletiekbaan met kunststof met een mooie belijning! 

Na de belijning volgde de rest van de opbouw; de landings-
matrassen voor polsstokhoog- en hoogspringen, de jury-vlonder 
ter plaatse van de finishlijn, de lichtmasten en de nieuwe 
geluidsinstallatie werden aangesloten. De afrastering met daaraan 
gemonteerd de reclameborden van onze sponsors vonden hun 
weg … en last but not least ... er kwam een fraai tegelplateau bij 
de entree, rondom het clubhuis tot aan de kunststofbaan. Geheel 
voorzien van waterafvoer. Een fraai plateau …..zeker passend bij 
zo’n schitterende kunststofbaan. Een plateau waarin des te meer 
ook weer bleek door heel veel zelfwerkzaamheid en saamhorigheid 
er iets moois ontstond.
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Men kon niet wachten de baan te betreden. Het was wachten op 
het groene licht, het vrijgeven van de baan door de aannemer. 
Vóóraf kreeg Frans van der Ham het voor elkaar bij Nootenboom 
- als wijze van proeftraining - de baan te mogen testen met een 
groep. Het pré-feestje voltrok zich op 5 september 2012. Veel 
lovende woorden, veel blije gezichten en veel inspiratie werd 
opgedaan. Op vrijdag 7 september 2012 werd de baan formeel 
vrij gegeven door Nootenboom Sport. De openingscommissie Rob 
en Simone Zwijnenburg, Vincent Hoek en Frans van der Ham kon 
de laatste puntjes op de ”i” zetten en programmeerde de opening 
binnen de Clubkampioenschappen op zaterdag 29 september 
2012 … een mooie en zonnige dag, die honderden kijkers en 
belangstellenden trok. 

Een aantal sprekers sprak de belangstellenden op de dag van 
de opening toe. Ceremoniemeester Frans van der Ham gaf een 
historische terugblik van het stormbaan-terrein en schetste in 
het kort de procesgang van sintels tot kunststof. De voorzitter van 
SSH Rob Zwijnenburg benadrukte het unieke proces, zoals dat in 
samenspraak met de stuurgroep en het Avantri-bestuur verliep en 
waar uit deze prachtige baan is herrezen, waar zowel vereniging 
als de regio heel veel sportplezier aan kunnen gaan beleven. 
Avantri-voorzitter Ronald Hamaker gaf aan uiterst trots te zijn op 
het fraaie resultaat én bedankte alle vrijwilligers, die met elkaar 
duizenden uren arbeid hadden geleverd. Projectleider Eric Sarelse 
van Nootenboom accentueerde de uitstekende samenwerking en 
complimenteerde de stichting en de vereniging met hun wilskracht, 
inzicht en projectbegeleiding. Sarelse gaf aan dat deze pilot in 
Schoonhoven uiterst nuttig en leerzaam was geweest voor de 
toekomst, het resultaat er mag zijn én vervolgens dankte hij de 
stichting en de vereniging in het geboden vertrouwen. 

De officiële opening werd verricht door voorzitter Rob Zwijnenburg 
van de stichting SSH door het doorknippen van een lint. De 
symbolische opening van de baan door vereniging Avantri gebeurde 
door het oudste ere-lid van de vereniging Gerrit de Jong, die het 
openingsschot liet klinken uit het gelegenheids-startpistool. Op 
het schot lieten de pupillen en jongste junioren een paar honderd 
luchtballonen met de Avantri-kleuren blauw en wit los. Een fraai en 
tegelijkertijd feestelijke actie. De feestelijke opening werd verder 
ingekleurd door het aansnijden – door uitvoerder Edwin - van de 
taart, een fraaie, knap gemaakte replica van marsepein! De jongsten 
smulden ervan. Vincent Hoek was de grondlegger van het symbolisch 
verkopen van stukjes van de baan. Prachtig visueel weergegeven 
deed “makelaar Vincent” in zijn stand goede zaken. Dan was er een 
atletiek spektakel, enkele spraakmakende series over 300 meter, een 
prestige slag voor de snelle atleten, die de eerste meters versnelde 
langs een paar honderd man publiek. Tot slot was er de borrel met 
heerlijke hapjes voor de vele vrijwilligers, bestuurders, sponsors, 
boeren en buitenlui. Het was een heerlijke dag!

Terugkijkend op de deze mega-klus van folterbaan via sintelbaan naar 
een prachtige kunststofatletiekbaan kunnen we concluderen dat er 
een unieke prestatie is neergelegd, waarbij de gemoederen soms 
opliepen, maar waar het verstand zegevierde, hand in hand, zoals 
kameraden dat doen!

Frans van der Ham
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