


Hartelijk welkom 
avantri magazine

Een zeer welkome aanwinst in 
onze vereniging.
Avantri magazine zal in 
een behoefte voorzien dat 
staat nu al vast.
Redacteur Henk Schep wensen wij 
alle goeds en sterkte en wij 
danken hem voor zijn prachtig 
initiatief.
U kunt zijn taak wat verlichten 
door af en toeook eens wat 
kopy in te leveren.

Er z:y'n in de afgelopen maand 
weer vele nieuwe leden 
bijgekomen.
U hartelijk welkom in 
onze vereniging.
Wij hopen dat u naar genoegen 
bij ons zal kunnen sporten, 
en dat u zich =thuis= voelt 
in onze vereniging.

Veel dank zijn wij verschuldigd 
aan onze adverteerders.
Juist zij hebben het mede 
mogelijk gemaakt dat 
avantri magazine nu zo keurig 
voor u ligt.

C. v„d0 looi.



Avantri avantri avantri

Zoals u waarschijnlijk bekend 
is, zijn wij per1 juli een 
zelfstandige vereniging 
geworden.
Het gevolg daarvan is iae v;e 
een nieuwe naar : zieken.
Op de laatst getouwen 
ledenvergadering 1; ie naar. 
AVANTRI uit de bus gekomen. 
Hierin k m r  r re rug '.'inden 
dat we een arleriek-vereniging 
(av) z n raar eek dat de 
trimgroeper rri een 
belangrrk: ~ in onze
verenrgrr rmeren.
Wij hope r r u gauw zult 
we nn er a a_ _ : e n ie uw e na ara.
ck de el lemen voor de 

wedstr: r zullen
waarser ril _r veranderd worden. 
U leert ê = e :rrrerkort 
meer :ver

Inzenden ven iopj

Be teksr - ? var rri magazine
moet vqor e Ie van 
iedere raan: tinnen zijn 
Anders . Ier in de knoei
U stuurt r rer-et naar 
Henk Schep
Regiment var Iervezstraat 4 
Schoonhoven.

Advertenties

Heeft u rees re keer :e zeelt 
u iets.
Het kost u maar 1 kwartje 
per plaatsing.
Maak er gebruik van!

verven en lakken 
behang en kurktegels 
vouwdeuren 
degalux 
albastine
ceta bever produkten 
skilgereedschap 
en nog veel meer bi j ...

t h .  j. purnot
haven 45 / schoonhoven / tel. 3071

voor een moderne
en betrouwbare huurauto

bei 2488 (01823) 

n. a. den haak halvemaan 10 
schoonhoven

sV 0> "

haven 4 - telefoon 3138 

loop niet langs, loop binnen

FIETSEN
Uw voordeligste vervoer 
Uw gezondste recreatie
Graag willen wij u adviseren over de fiets voor U 
uit onze uitgebreide sortering
BATAVUS - GAZELLE  
PEUGEOT - SPARTA

A.L00REN DEJONG
TEL:0 1823-2431 

STRDHUISSTRRf lT  7 - H  SCHOONHOVEN
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eek

postars- platen-radio's

Haven 12 
Schoonhoven 
telefoon 01823-3602

*  °e ..

SCH O O NH O VEN  
H A V EN  23 
T ELEFO O N  2262

Voor
LEDERWAREN

naar de vanouds bekende lederwarenzaak 
van Schoonhoven

B . J. B R A N D S  Lopikerstraat 36

* Telefoon 2428
Schoonhoven

Puck
Kindermode

g voor 

jongens en meisjes 
van 2 tot 12 jaar

haven 59 / schoonhoven / telefoon 2062

Avantrimmers in een 
atletiekverenigng .

In dit eerste nummer van ons 
nieuwe clubblad zal- er 
ongetwljxeld .géschreven v/orden 
over de nieuw. ontsiane 
vereniging én de nieuwe-naam.
Een vereniging waai-in 'naast, eer 
aantal hardwerkende atleten e.n 
a11 etes j ook de j eugo. en 
andere beweging.zoekende3 oq 
=triuimers=, een plaats moeten 
krijgen»
Dat er, ö.m.v. de laatste drie 
letters in de naam, ook de 
trimafdeling genoemd is, vind ik 
een verheugend feit, en het 
getuigt i,i. i . van een gezonde 
kijk o het verenigingsleven 
zoals zich dat in deze tijd 
ai speelt.
De mensen die voor hun. plezier 
een uurtje in, de week willen



sporten cq bewegen, vormen 
een steeds groter wordende 
groep in veel verenigingen.
Bij de nieuwe atletiek en 
trimvereniging zal het beslist 
niet zo zijn dat u als een goede 
inkomstenbron gezien wordt, en 
zal het geld, dat mede door u 
binnengebracht wordt, zeer zeker 
ook ten gunste komen aan de 
trimafdeling»
Er zal steeds getracht worden 
om u zoveel mogelijk een 
gevariëërd oefenprogramma te 
geven, en evt, nieuwe spelvormen 
zullen steeds ingebracht worden. 
Ook indien u zelf eens ideëen 
heeft, b.v. opgedaan tijdens 
uw vakantie, geef dit dan aan de 
leiding door, want voorop staat 
het plezier wat u heeft op de 
trimavond.
Zoals u v/eet zijn er op twee 
avonden trimuren, en het is 
dan ook mogelijk om bij een andere 
groep te trimmen.
Ook als u op een avond niet kan 
ga dan gerust naar de andere 
groep.
De tijden vindt u elders in dit 
blad. Het zal dan misschien 
wel eens voorkomen dat het op 
een bepaald uur erg druk is, 
zeker in het lTS-gymnastieklokaal 
maar dat verhoogd de 
gezelligheid alleen maar, 
en dat is ook belangrijk.
Dan raad ik u ook eens aan om 
tijdens een wandeling eens langs 
de stormbaan te lopen. IJ krijgt 
dan een goede indruk van wat 
de vereniging bezit, en dus ook 
uw =eigendom= is.
In het clubgebouw wat er staat 
zullen in de komende winter 
maanden kaart en bingoavonden 
gehouden worden, dit om de band 
tussen de leden te verstevigen.

En tot slot wil ik u dan een 
plezierig trimseizoen toewensen, 
zonder blessures. En wat dit 
laatste betreft, komt u op tijd, 
zodat u het inlopen niet mist, 
(warmdraaien van de =motorg) 
dit voorkomt veel spierblessures

A .J .Verhoef

Voetbal(tri)bune

Ha de voetbalwedstrijd tegen 
de trimgroep DOS speelde we 
tegen de combinatie Engel-Ï.inoé 
horecabedrijven waarbij ook de 
dameselftallen tegen elkaai 
uitkwamen»
Deze aantrekkelijke wedstrijd 
werd onder leiding van loos 
met 2-0 gewonnen.
De heren waren in een
zeer produktieve bui en wonnen
enigzins geholpen
door de kwaliteit van de keeper
met 9-0.

De episode voetballen op een 
echt voetbalveld is 
hierbij achten de rug.
We mogen alleen nog spelen 
tegen elftallen van de 
voetbalvereniging Schoonhoven, 
vanwege de uittreding 
van de atletiekvereniging.
Door mij zijn voor na de 
vakantie 4 avondwedstrijden 
aangevraagd„ maar op 
de betreffende brief is nog 
geen antwoord ontvangen.
Het antwoord Is niet meer 
nodig, aangezien het 
's avonds te vroeg donker is»

Op het middenveld van
de sintelbaan hebben we
voor de vakantie nog een wedstrijd



gespeeld tegen de atletiek 
die in de laatste fase, 
door de atletiek met 5-4 
werd gewonnen.
Ha de vakantie hebben we de 
combinatie1 Engel-Tino 
een revanche aangeboden 
voor de 9-0,
op het middenveld van de' 
sintelbaan,,
Deze prettige wedstrijd werd 
met 9-5 door ons gewonnen.
Ha nog een poging gedaan te 
hebben een tegenstander voor de 
dames te vinden is het toch 
uitgelopen op een herenwedstrijd 
tegen verffabriek Brink. .
Hit elftal v/as versterkt door
2 spelers van de zaterdagvoetbal 
Hiet tegenstaande Brink ook nog 
beschikte over 2 betaalde 
jeugdspelers, werd de 
wedstrijd in de laatste minuten 
met 6-5 verloren.
Bij deze wedstrijd werd een van 
onze spelers geblesseerd, die 
niet de beschikking had over 
voetbalschoenen en op 
gymschoenen speelde.
Hij gleed uit en kwam met een 
tegenstander in botsing.
We wensen hem van harte 
beterschap toe, en waarschuwen 
iedereen om geen wedstrijd 
te spelen zonder. 
voetbalschoenen.
He laatste wedstrijd van het 
seizoen werd gespeeld tegen 
He Gruyter en van Engelen 
welke uiteraard zeer fijne 
wedstrijd met veel leuke 
momenten door ons werd gewonnen 
met 4-1.
Ha afloop kregen we koffie 
aangeboden.door Wim van 
Engelen en nog 2 consumpties, 
Waarbij wij hun een consumptie 
aanboden»

Onder een van deze consumpties 
deelde onze voorzi tter de heer 
Hooi mij mede dat hij volgend 
3aar, een paar verplaatsbare 
doelen wil laten maken, 
zodat wij niet meer net 
speren hoeven te werken.
Ik denk er maar niet aan 
als de gemoederen verhit zijn 
hoe gauw een speer uit de grond 
getrokken is.
Dit v/at betreft het voetballen 
tot volgend iaar,Dick Wesdorp

Aan alle loden 
van d e trimgro e peu

Wilt u het weekend fit beginnen? 
Kern dan zaterdagsmorgens on 
8 uur naar de stormbaan, en doe 
mee aan de training.- die elke 
zaterdagmorgen daar plaats 
vindt o

Zondags

Heeft u zondagsmiddags eens zin 
in een loopje en een gezellig 
babbeltje?
De kantine op de stormbaan is 
iedere zondagmiddag van 5 tot 
6 uur open, u kunt er 
tafe11ennissen, biljarten, 
sjoelen oi een haartje leggen. 
De kantine is alleen tot 
toegang voor leden er: hun 
genodigden.

Hoe bevalt he i; trimmen?

Schrijf eens een stukje„ 
Schrijven is ook een vorm. van 
trimmen.



Aan alle leden

Zaterdag 6 oktober 
Clubkam'pioenschappen avantri 
smorgens en smiddags 
op de stormbaan.
Wij nodigen ALLE leden uit mee 
te doen aan deze onderlinge 
wedstrijd j es.
Wij rekenen op een grote opkomst 
zodat het weer een gezellige 
dag wordtc
Wij begonnen deze uitnodiging aan 
ALLE LEDEN, wij bedoelen hiermee 
dat wij er op rekenen dat ook 
vele leden uit de trimgroepen 
meedoen aan deze onderlinge 
wedstrijdjes,
Voor de trimgroepen is er 
desgewenst een programma waar 
iedereen aan kan meedoen. 
s-Avonds worden er in de 
kantine gezellige plaatjes 
gedraaid en kunt u dansen.
A anvang 20.00 uur.

Maandag 8 oktober 
Kaartavond voor alle leden en 
hun genodigden in de kantine op 
de stormbaan»
Welk spel er gekaart wordt kan 
geheel onderling geregeld 
v/orden.
Voor de aankoop van wat 
prijsjes rekenen we wel 
op een kleine bijdrage 
van alle deelnemers(sters). 
Aanvang 20<,00„ uur.

Zaterdag 13 oktober
Ontspanningsavond
voor de leden van de trimgroepen
en hun resp, echtgehoot(e)
in de kantine op de stormbaan
De avond zal gevuld worden
met allerlei spelletjes en

wedstrijd jes,
Om wat prijsjes te kopen, graag 
een bijdrage van 1 gulden per 
persoon.
Aanvang 20,00 uur.

Zaterdag 20 oktober
Ontspanningsavond
voor de leden van de
wedstrijdploegen
(boven 1 4 jaar)
en genodigden in de kantine
op de stormbaan.
Zie verdere mededelingen 
van 1 3 oktober»

Maandag 29 oktober 
Kaartavond
Zie verdere mededelingen 
van 8 oktober.

Het programma voor november 
komt in de volgende 
avantri magazine.
We starten dan met een 
tafeltennis- een biljart- en 
een sjoelcompetitie.

Ontspanningsavonden

Wij hopen op een grote opkomst „ 
Dus trimmers en wedstrijdatleten, 
maak gebruik van deze 
kontaktavonden.
Het wordt hopenlijk 
reuze gezellig,

Veel succes, deze avonden.



Wat is dit voor een vent' 
een trimmer
of een wedstrijdatleet?

Een engelsman, die op een 
bus stond te wachten, 
kon toen debus arriveerde niet 
mee, omdat de bus vol v/as.
Wat deed de engelsman?
Hij rende naar de volgende 
bushalte en naar de volgende 
ea naar de volgende.
=Elke halte zag ik de man 
opnieuw=, - zei de 
buschauffeur.
Bij de achtste halte lukte 
he~£ de engelsman in de bus 
te komen.
Hij verklaarde zijn holpartij;
=Ik had haast en kon onmogelijk 
op een volgende bus 
wachten=.
De buschauffeur rekende uit 
dat de engelsman 2 mijl 
(3318 meter) had gelopen 
in 9*05 minuut,
1 minuut en twaalf seconden 
langzamer dan het 
wereldrekord.
De andere buschauffeurs kijken 
nu naar de man uit.
Zij willen dat hij 
meedoet aan de komende 
olympische spelen.

De redacteur van dit blad 
verondersteld;
Dit is Kees van der Heul, 
want die v/as enkele, 
dagen geleden 
in engeland.

Kmhtsortitratl 2/4

Schoonhoven

Autobedrijf o ia23.154*
Groeneveld
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VER K O O P - IN R U IL  - 

F IN A N C IE R IN G  V A N  A LLE  

M E R K E N  AUTO ’S

Een uitgebreid Huishoudelijk Assortiment, 
een mooie collectie Ijzerwaren, 
een grote variatie in Gereedschappen, 
ook op land- en tuinbouwgebied, 
een goede serie Tuinmeubelen,
Aangevuld met vele bij-artikelen, vindt u bij:

Lopikersiraat 41 - Tel. 243(

voor
drukwerk 
•n advertenties 
naar
van l««gwenhoekstraatt4 
schoonhoven 
telefoon 3794

reklameburo
den hartog

TAXI BESTELLEN HAAK BELLEN

rouar- em 
trmuwrjjden 2488

xiekenvervoer halvemaan 10
schoonhoven



wedstrijdverslag

5e Ccmpstitledag Utrecht

Zaterdag'1 september was het 
dan weer zoyer, de herenploeg 
ging o p karwe i o 
Eigenlijk vaa deze 5e wedstrijd 
niet noodsakelijk; daar wij al 
veilig op de 28e plaats 
stonden en dub praktisch niet 
konden degraderen',
Voor deze 3e wedstrijd hadden 
wij een gehandicapte ploeg, 
dit kwam omdat leus ,8 tig ter, 
Ben G-ubbels, Wim Lange land 
en de polsstok van.Frans 
van der Ham' niet beschikbaar ; 
waren»
Bit gaf natuurlijk :grote 
moeilijkheden.
Er werd zelfs al gesproken 
over niet mee te doen.
Maar Uiteindelijk werd toch 
ter elfde ure nog een ploeg 
in elkaar gëz:et.
Zelfs Otto werd ingeschakeld, 
dit keer niet als de =hofnar= 
maar als debutant.



■

Van deze ploeg werd niets 
verwacht.
Maar er gebeurde vreemde dingen 
Hoe het mogelijk was om zelfs 
het puntentotaal van de 
eerste wedstrijd te verbeteren 
is nog steeds een raadsel.
Want op deze winderige cn 
zachte baan viel het niet 
mee om v/at te presteren.
De ploeg v/as als volgt 
samengesteld ■■
100 meter Henk Schep 

Ad Verhoef 
400 meter Hans Boon

Gerrit de Jong 
1500 meter Kees van der Heul 

Jen Zij der laan 
3000 meter Kees van der Heul 

Jan Zij der laan 
Henk den Leeuw den 
Bouter
Frans van der Ham 
Henk Schep 
Frans van der Ham 
Pieter van den Dool 
liet er v a;r den D o o 1 
Hans Sterrenburg 
Gr er rit de' Jong 
Hans Si3ïrouburg 
Otto Ooms
Henk den Leeuw den 
Bouter 
Ad Verhoef 
Henk Schep 
Kees van der Heul 
Ad Verhoef 
Frans van der Ham 
Hans Sterrenburg 
Pieter van den Dool 
Otto Ooms 
Hans Boon 

Op de 100 meter startte Henk 
Schep in de eerste serie naast 
de nederlandse jeugdkampioen 
Faasen, die zoals verwacht 
alleen zijn rug en hielen liet 
zien.Henk werd 3e in 11,9. '
In de 2e serie kwam Ad Verhoef

aan bod, Ie ouwe gouwe 
veteraan annex marathonloper 
ging uitstekend mee in het 
explosieve gezelschap en rukte 
op naar de 4e plaats, tijd 12,7.
In het gevecht ovei? 1 ronde 
de 400 meter kwam Hans Boon 
tot een tijd van 58,4- 
Een goede tijd voor Hans.
Gerrit de Jong draaide 59,1? 
een tijd die toch beter kan, 
want de eerste 100 meter ging 
een beetje traag, maar desondanks 
een knappe prestatie.
De 1500 meter werd een 
overwinning voor Kees van der 
Heul, die de gewoonte heeft 
zijn tegenstanders tot 
figuranten te maken.
De tijd van Kees 4 .03.6.
Jan Zijderlaan kwam hier tot 
4 .24 o 4, Zeer goed van Jan want 
hij werd 4e in een sterke serie.
Op de 3000 meter kwam het zelfde 
duo in aktie, dit v/erd een 
totale avantri overwinning.
Kees v/on en Jan v/erd 2e.
Kees met 50 meter voorsprong 
en de =langejan= Sprintte in 
de laatste ronde zijn 
tegenstanders voorbij,
De 110 meter horden was het 
nummer van Henk de Leeuw 
den Bouter die 4e werd in een 
tijd van 17,9, waaruit blijkt, 
dat Henk een doorgewinterde 
110 meter =hekjesman= is.
Het verspringen ging boven 
verwachting goed.
Frans van der Ham sprong 6.51 
en bewees dat hij konstant 
6.50 kan halen.
We hadden even een lichte hoop 
dat hij misschien het goudse 
record zou pakken, 
dat op 6„64 staat maar dat 
lukte niet, volgende keer 
pakt hij dat wel, want die paar 
cm stelt niets voor.

I

horden
ver

hoog
psh ■ 
speer
kogel

discus

4x100 
Ie team

4x100 
2e team



Henk.Sckep sprong, V oor het eerst 
van dit. ju-L-r over de 5- ree ter ,
er romt..latgsaam weez op het 
Duo.'?-- pa 1 1  tcj ”g,, 
ir>? sschien wel te laat veer 
f 1 paar 9 ■ zî n s Drong. we
6 . 0° meter» •
1 ] net hoogspringen speela- 
prans van der Ham de 
hoofdrol9 met. 1,71; wiet hij 
beslag te leggen op da 1 e 
plaats,
medeacteur Pietee var. den looi 
wist met 1 < 55 in de miüdencoot 
ree to draaien, niet gek 
voor Pistere
Het: polsetokhoog "'■'orliop zeer 
gansvig,
.-ieter to Ik wel zenuwaehtig, 
b~gon op de hoogte van 2 .2C
2 .maai. forten te maken.
I-’aar ih de laatste poging rolde
éi-’: er ovoor. oa daarna 
ieder een. ts verrassen met 
-;er hoogte-.van 2 „j0 .,
Her persec>nlaile rekord, 
kant .Sterrenburg > aaide, zijn 
ep'.êr" nok v,.rr.er dan anders.
37 - 2 0 v;as zijn worp er rij 
kopea rat Hpns de 40 meter 
gaa o - ,p-'.e e eren .
jri€ . o z.- 1  o _ c ;--ï? 1 1 1  c
G-eer.Lt de Jeng gooide oek niet 
onaardig, met 2 4 , 0 0  meter 
precies kan je ien.siot'cm 
ook plinten 'behalen, bet es 
wel nrër' 'imeeei, :mar 
a 1 1  e h e e t .1 e 3 h e '1 e e r 
Hans Sterrenburg Stoot ze 
de kogel naar 9 o 8 wal: een 
gerot adelde stoot is voor hem,
1 0 motor zit er vel in.
Otto 00E;s t toe 0 ie de kogel . 
naar '7.35.
Taja Otto . die krenge binne zwaer 
Henk de leeuw den-Bout er 
lanceerde. cie discus r.lj een 
riiegbnde schotel en 
5. e e d h e m 3 6 .4 2 m e t e r

verder landen,
Ook Ad Verhoef stond op het 
platform en om zoiets te 
proberen» maar moest 
met 2 3 = 7 4 meter genoegen nemen. 
De reserveploeg op de 
estafette met Hans Sterrenburg, 
Pieter van den Pool, Otto 
Ooms en Hans Boon 
kwamen tot 51,4 .
Lang-niet gek boys.
Het eerste team bestond uit 
Henk Schep, Kees van der Heul, 
Ad Verhoef en Frans van der 
Ham» Zij kwamen tot 46 ?3.
Er werd goed gewisseld, en we 
werden door diskwaificatie 
van Hermes Ie.
P e t o taals tand wer d s
1 Lyeurgus met 13650 punten
2 Hermes met 12841 punten
3 Avantri -met 11984 punten
4 Hellas met 11269 punten
5 Pit met 10433 punten
6 AV 56 met 4189 punten

Kees van der Heul als haas

Op 4 september te Papendal 
pakte Haico Scharn het 
nederlands record op de 
mij 1 (160 9) me t er.
Hij was de eerste nederlander 
onder de 4 minuten nl. 3»59°3 
Hij werd geholpen door 
Kees van der Heul, die de 
eerste 1200 meter het kopwerk 
verrichtte.
Ha 1200 meter moest Haico 
alleen verder.
Kees liet op de 1200 meter 
2,56 afdrukken, dat was zijn 
snelste tijd.’



Gouda
Zeeland
Dordrecht

Op. 8 september ging de 
afdeling Gouda naar de stad 
Dordrecht voor de trialmeet, 
In het Goudse team Bevonden 
zich enkele Avantri-atleten. 
Om precies te zijn,Mar jan den 
Besten, Frans van der Ham, 
Kees van der Heul, Jan 
Zijderlaan, Henk de Leeuw 
den Bouter, Henk Schep en 
Gert Stichter,
De ploegleider was Gerrit 
de Jong.
De prestaties van deze 
atleten was als volgt.
Marjan den Besten kwam met 
de speer in aktie en gooide 
24 meter en nog v/at,
Frans van der Ham stootte de 
kogel naar 11.26 meter en 
smeet de discus 35,88 meter 
van zich af.
Kees van der Heul liep de 
1500 meter in 3,55,0,
Hij startte ook op de 5000 
meter en deed daar 1 5 ,3 5 , 8  
over.
Henk de Leeuw den Bouter 
stootte de kogel naar 11,18 
en bleef daarmee in de 
buurt van Frans.
Met de discus v/on hij het van 
Frans,hij zeilde het schijfje 
(2 kg zwaar) tot precies 
37,00 meter.
Jan Zijderlaan startte op de 
1500 meter en liep prompt 
een nieuw persoonlijk record, 
zijn tijd was 4,16.2.
Henk Schep sprong 5,99 ver 
en liep mee in de 4x400 meter 
die een eindtijd had van 
3,43,5.
Gert stigter sprintte op de

100 meter aardig mee, zijn tijd
was 12j3°
Bij het hoogspringen wipte hij 
over de i;55 en liet het 
daarbij,
Hij s t o n d  o o k  in d e  4x100 meter
opgesteld.
Het = jongenskw ar t e t= scheurde 
in 4.8 , 4  over de baan, v/at 
e eu’ zeer knappe tijd is,
De dag'werd besloten met een 
massale =pxknik=, die 
muzikaal werd omlijst met een 
grote = opbcerpartijg van 
Wadüinxveen,
De uitslag was:
1 zeeland
2 gouda
3 dordrecht.

pupi11eneompet it i e 
2e wedstrijd

Op zaterdag: 8 september 
vertrokken Marcel Posthuma, 
Dick Boer en Rob van 
Iepenburg naar Alphei'- aan de 
Rijn.
Er waren in totaal 50 deel
nemers ,
De wedstriji nestond uit een 
driekamp,
Marcel liep de 40'. meter in 
7,o, stootte de kogel (2 kilo) 
5,11 meter v/eg en sprong 
95 centimeter hoog.
Hij werd 2e op de 40 meter

3e op de kogel
1 5 e op de hoogtesprong

Met het hoogspringen kwam 
hij tot een nieuw persoonlijk 
rekord.
In totaal Beha.alde hij 1772 
p unten en we r d 5e,
Dick Boer liep.de 40 meter 
in 7s8, stootte de kogel 
4,17 meter van zich af, en hij



-

sprong i7.5 centimeter Hoog.
In totaal b eb aal d e bij •
1 2 4 3 punten o"goed voor de ■
2 3 e plaats. . - 
Rob 'van iepenburg liep de 
6 0 met er in 10, 8,. go o i d e 
dé bal 1X9 meter verder v/eg 
en sprong -85:centimeter 
hoog* .' " J. '
In de totaalstand.vonden we hem 
op de 39e: plaats met '
1 3 2 1  punten.'';

ïrainingsavono

Op de trainingsa 
12 september heb 
volgende prestat 
gekcnstateerd o" 
Marcel Posthuma 
ver en liep een 
stormbaan in 5 7 , 
R o b I e.penb ür g s p 
ver en liep een 
in 68,1.
Eduart Term een 
B e nnie Buis e en 
Diolt' de Bóex1 •
1e us Yer meulen 
Jaap Buis 
Jan van Steyn . 
Charles
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neea vah der' Heul 
in Brussel

Op 1-4’ «ëptsmber startte Këes 
van der Heul in Brussel op de 
1500 ietorc:
Yoor deze wedstrijd'was hij 
uitgenodigd„
In dit internauionalo 
g e e è1è éhap van gerenemeerde ■ 
lopers, waar in o.a. Haico

CO
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Scharn meedraaide, evenaarde 
Kees zijn beste prestatie 
op de 1500 meter.
Zijn tijd was 3,45,5.
Hij werd 4e en Haico Scharn 
9e.
Wie had dat ooit kunnen denken 
dat Keës zijn grote rivaal 
en neaerlands kampioen Scharn 
er uit zou lopen.

Gouda
S dingen 
Gouda

Deze .jaarlijks terugkerende 
wedstrijd,werd dit jaar in 
Nederland gehouden, om 
precies te zijn in zoetermeer,
In de goudse ploeg vonden we 
ook de schoonhovense toppers. 
Frans van de Ham, Kees van de 
Heul, Henk de leeuw den 
Bouter en Gert Stigter.
Frans van der Ham werd 3e met: 
de kogel,met een stoot van 
11,67 meter.
Met het polsstokhoog won hij, 
met een hoogte van 3,40 
Het verspringen leverde ook de 
1e plaats op.
Het goudse rekord ging aan 
diggelen, want met een sprong 
van 6,72 meter ben je wel een 
topper.
Ook op de 4x100 meter draaide 
Frans gmed, tijd 44,1 
dit leverde ook de 1e plaats op. 
Kees van der Heul liep de
3 km af in 8,29,2 wat goed was 
voor de 1e plaats.
Henk de leeuw den Bouter gooide 
de speer 41,96 meter weg, wat 
goed was voor de 2e plaats.
De 2e plaats op het nummer 
polsstokhoog was ook voor Henk



hij haalde 5? 20 hiermee.
Het discuswerpen leverde 
de 3 e plaats op' met een worp 
van 3 7 ,4-6 meter»
G-ert Stigter lanceerde de speer 
naar 4 1 ,9$ meter en behaalde 
een 2 e plaats»
Zijn worp'met de discus was goed 
voor de 3 e plaats,het resultaat 
was 2 9 , 9 4 meter.
Gert stond ook in de estafette 
4x 1 0 0 meter jongens, 
de tijd was 4 6 ,8 .
De totaalstand werd;
1 Solingen Duitsland
2 Gouda ' Nederland
3 tienen - België

Geef uw resultaten 
van
wedstrijden
waarvan ik geen uitslag 
bezit
en dan ook niet kan
vermelden
even door

Het adres is
Regiment van Heutszstraat4 
Schoonhoven»

Atletiek, wat is dat?

Onder atletiek verstaat men 
het beoefenen van en het trainen 
in; hardlopen over verschillende 
afstanden* hindernislopen, 
snelwandelen,■hoog-, ver-, 
hinkstap- en polsstokspringen, 
kogelstoten, speer- en 
discuswerpen en kogelslingeren, 
naast meerkampen (gekombineerde 
werp-s loop-,en spring- 
wedstrïjden) en cross-country 
of veldlopen.
Alle takken van atletiek, 
met uitzondering van het 
snelwandelen, de marathon en 
de cross-country, worden 
van voor-tot najaar op het 
atletiekterrein beoefend.
Tijdens de winter worden er in 
vele landen veldlopen 
gehouden.
Ook binnenshuiswedstrijden 
trekken meer en meer de 
belangstelling.
Bij elke atletiekwedstrijd moeten 
de door de iaaf (international 
amateur athletic federation} 
voorgeschreven
wedstrijdreglementen nageleefd 
worden»
Het verloop van de wedstrijden 
en het gebruikte materiaal 
(aanloopbanen, werpcirkels, 
springbakken enz.) moeten 
ook met de voorschriften 
overeenstemmen.
2r is een wedstrijdprogramma 
voor heren en dames en 
junioren met aangepaste 
afstanden en materialen. 
Daarnaast zijn er ook wedstrijden 
De organisatie van de 
atletiekbeoefening en de 
vertegenwoordiging van een land 
worden geregeld door de



nationale bond, in nederland 
door de knau (koninklijke 
nederlandse atletiekünie) 
die alle atleten omvat via 
hun vereniging of club,
In de wedstrijden worden niet 
enkel het overwinnen van de 
tegenstander of het behalen 
van een'titel beoogd.
Ook het overtreffen van een 
vroegere prestatie in tijd 
of afstand (rekord) is een 
doel op zichzelf*
Men kent aldus persoonlijke , 
club-', districts-^ nationale-, 
europese-, wereld-, en 
olympische rekords.
Daar de atletieksport uit 
verschillende
onderafdelingen bestaat zal 
vrijwel iedere atleet ten 
hoogste gespeeialeerd zijn 
in 1 of 2 van de loop
werp- of springnummers,
In de laatste categorie 
heeftde specialisatie overigens 
allang een splitsing tussen 
hoog- en verspringen met 
zich gebrachte 
Een regelmatig medisch 
onderzoek- de veelbesproken 
medische begeleiding- wordt 
tegenwoordig noodzakelijk 
geacht om klasssatleten 
te coachen,,
Een aangepaste levenswijze 
is voor hen noodzakelijk om in 
nationaal of in 
internationaalr topsuccessen 
te kunnen behalen.
Medische en aanverwante 
wetenschappen houden zich 
sedert geruime tijd druk bezig 
met de trainingsproblemen 
van de atletiek-en andere 
sportbeoefenaarsc 
In de atletiek vinden wij de 
meest natuurlijke
bewegingsvormen vande primitieve

mens terug. Het is niet te 
verwonderen dat onze ■ 
voorvaderen hun krachten maten 
in loop-5 spring-, en 
we r pwe ds t r ij d en.
Werkelijk georganiseerde 
wedstrijden zouden voor het 
eerst in het oude 
griekenland zijn gehouden.
Sommigen bronnen gewagen ook 
van officiele wedstrijden 
bij de kelten.
Bij de grieken werden al in 
776 .voor onze jaartelling 
olympische spelen 
georganiseerd.
Op die spelen was de atletiek 
slechts met 1 loopnummer 
vertegenwoordigd.
In 1740 bestond er een 
uurrekord hardlopen (17300m) 
en namen van beroemde 
beroepsatleten uit die tijd 
zijn bekend.
In 1813 verscheen er een boek 
over atletiek van de engelsman 
W.Thora; =pedestrianism=.
De eerste georganiseerde 
atletiekwedstrijden voor 
amateurs zouden in engeland 
gehouden zijn in het jaar 1812 
te great marlow, in het 
royal military college.
Weldra volgden ook andere scholen. 
In 1850 werd de eerste 
atletiekvereniging opgericht 
te oxfordo
In 1864 vond de eerste 
ontmoeting oxford-cambridge 
plaats terwijl in 1866 amateur 
atletiekfederatie werd gesticht 
en heteerste officiele 
kampioenschap van engeland 
gehouden.
In 1867 werd te londen de eerste 
atletiekbaan ter wereld 
(omtrek 506meter) aangelegd 
en een jaar later richtte de pas 
gestichte new york atletic club



haar eerste zaalwedstrijd. in. 
de eerste amerikaanse 
kampioenschappen hadden plaats 
in 1876.
In 1888 volgde frankrijk, in 
1889 belgie, terwijl nederland 
in 1901 van wal stak. 
Ondertussen had baron 
pierre de coubertin in 1894 
reeds toestemming en fondsen 
gekregen om de eerste moderne 
olympische spelen 
in te richten.
In 1895 was de london ac tegen 
de plaatselijkeac te new york 
in de eerste internationale 
atletiekwedstrijd uit gekomen.
De eerste moderne olympische 
spelen werden te athene 
gehouden in 1896 en de eerste 
europese kampioenschappen 
te parijs in 1938.
De knau kwam in nederland tot 
stand in 1 901.
In 1911 was er al een 
wedstrijd belgie-nederland. 
Andere belangrijke wedstrijden 
zijn, naast de olympische 
spelen en de europese 
kampioenschappen, de 
interlandwedstrijden zoals 
rusland-usa? de panamerikaanse 
en panaziatische spelen, 
de zeslandenontmoeting en 
de beneluxwedstrijden.

Ik hoop dat u nu ongeveer 
weet wat er met atletiek 
bedoeld wordt.

De redacteur»

Trainingstijden

Met ingang van woensdag
3 oktober gaan de wedstrijd 
atleten en atletes 
naar de lts.

Training
wedstrijdatleten

woensdag .
dames 1930-2045 uur lts 
heren 2045-2200 uur lts

J unioren 
meisjes -

1 8 0 Oü-1 '9 »00 uur woensdags 
in de lts

Junioren
jongens

18.00-19»00 uur woensdags 
in de sporthal (noord)

Trimmers

Iedere woensdag 
in sporthal noord 
groep 1 dames 1 9 - 2 0  uur 
groep 2 dames 20-21 uur 
groep 3 heren 21-22.30 uur

iedere donderdag 
in de lts
groep 4 dames 19-20 uur 
groep 5 heren 20-21 uur



Contributieregeling

gezinsregelingi 
vader . „ . „ . . . ƒ 5,-
moeder „ „ „ „ . ...ƒ4»-
1e kind » . . . . ƒ 3.» -
2 e, kind. . ƒ 2
3 e kind .. , . . . ƒ 1
ieder volgend kind 
betaald ook ƒ 1

Seniorenlid ƒ 5 »■

van 16 tot 18 jaar ƒ 4 » -

onder de 16 jaar . ƒ 3,-

Donateurs . „ „ . . ƒ 10, - 
per jaar.
En als bet kan dit bedrag

'ineens

Laatste nieuws !!!!!!.!!!.!.!,

Iedereen wordt verzocht 
om eventuele donateurs 
bij de kladden te pakken 
en hem of haar 
een tientje 
te doen betalen.

100 dubbeltjes mag ook

Verloting!. .!!!!- { ! ! ! !

Het ligt in de bedoeling 
om binnenkort een grote 
verloting te houden'.

schoonheidssalon

lopikerstraat 7 
schoonhoven 
telefoon 2039

jeans

lopikerstraat 
schoonhoven

tinocafetaria - restaurant

specialiteit

huzaren- en zalmsalades 

in alle prijzen 

ook thuis bezorgd

haven 14 / schoonhoven / telefoon 2618

e n  b e n t u  

(g f # e e n  a i g a a r

KW »

Sigarenmagazijn

WIL VAM SCHAIK
LO PIKERSTRAAT 42 

SCH OONH OVEN
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ió wel 
trimmen

fa.v.d.wijngaard
koestraat 95-99 

telefoon 2930

| deze advertentie ziet...
m  »  M6BFT MOEITE
d m «  t e k s t  te l e z e n ....,
M N  JS, HET TOCH TUD 
° * T  UW OOEN EEN 

| &OSDE-H UI.P KR iJC sBN . 
i LAAT ÓNS U A D V ISE R EN  
“ * 1 D E A A N SC H A F VAN

DE JUISTE b r i l . . . .

HOON
Haven 75 
Schoonhoven 
Telef. 01823-2328

Het gaat over 3000 loten
die een gulden
per stuk gaan oosten.
De verkccp van ie loten 
gaat re:io oktober
de trekking is half 
november.
'..Te hopen dat alle loten 
verkocht worden.
Wilt u ons helpen met 
de verkoop daarvan.

laarsen-aktie

‘ok dit jaar gaan we weer 
kaarsen verkopen.
Ze verkoop hiervan 
gaat al spoedig van start, 
lit levert voor de 
vereniging aardig wat 
=pingels= op. 
rk weet op dit moment 
riet wat ze gaan kosten, 
raar daar hoort u meer over 
in het volgende 
avantri magazine, maar we 
hopen dat ze dan al 
verkocht zijn.

Idee-idee??????????????????

Heeft u ideetjes voor 
eventuele akties, 
eontaktavonden en 
spelen?
>eef het dan even door. 
Alvast bedankt!



Clubblad

Zoals u ziet zijn er in dit 
nummer 8 paginas advertenties 
Het volgende nummer 
verschijnt met 12 paginas 
advertenties.
Dit is om de kosten van 
dit blad te betalen.
Wij hopen dat u de 
adverteerders niet vergeet 
als u aan het kopen bent.

Het volgende avantri 
magazine verschijnt 
eind oktober»
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