


avantri magazine 
eerste jaargang 
nummer drie

Ziezo, nummer drie ligt voor 
uw neus.
Tenminste dat hopen wij, want 
de bezorging van de eerste 
twee nummers ging niet zo vlot. 
Dit kwam doordat er geen 
nauwkeurige ledenlijst was. 
Aangezien dat deze nu is 
bijgewerkt zal nu iedereen het 
clubblad ontvangen.
Neemt u het dan ons niet kwalijk 
als u er een miste, want geloof 
m e som een goed clubblad te 
maken en te bezorgen komt meer 
voor kijken dan u misschien wel 
denkt.
Verder zult u bemerken dat de 
dikte van het clubblad steeds 
verschillend zal zijn.
Het eerste nummer bestond uit 
28 tekstpagina^, het tweede 
uit 40 tekstpaginas en dit 
nummer uit 36 tekstpaginas.
We gaan er vanuit, dat er 
gemiddeld 32 tekstpaginas zijn.
Dit ook in verband met de 
centen, papier kost ook geld.
We moeten met het geld dat de 
advertenties opbrengen, wel uit 
zien te komen, en dat kan dan 
precies,
We bieden u tevens de gelegenheid 
om ook eens v/at te schrijven, 
niet dat we geen kopy hebben, 
maar omdat u misschien wel iets 
leuks weet voor dit blad.

De redacteur



olieboycot 
zorgt voor enige 
stagnering in de sport

Ook u zult nu zo ongeveer wel 
vergeven zijn door publicaties 
over de olie-ellende, die ons 
kleine landje zwaar op de 
maag ligt.
Het ligt niet in de lijn van een 
vereniging, zoals de onze, 
om politieke meningen te 
publiceren.
Dit zullen wij dan ook zeker 
niet doen.
Wel moeten wij u zeggen dat die 
boycot van olie een =vieze= 
streek is.
Zoals u weet worden er vaak op 
zondag wedstrijden gehouden.
De meeste worden nu verplaatst 
naar de zaterdag.
Dit brengt voor een groot 
aantal verenigingen erge 
moeilijkheden te weeg.
In verband met de boycot brengen 
wij u een spotprentje, die 
hiernaast afgedrukt is.
Wij hopen echter 'dat de boycot 
gauw voorbij zal zijn.

Nog even een tip:

■NU DE KACÏÏED NIET 
•VOLOP KAN BRANDEN

TRIM U DAN WARM
■ ALOM IN'DE' LANDEN

Waars chuwings

• WILT U HET NIET 
VERGETEN?
OOK OP ZONDAG 
GEEN OLIENOTEN ETEN.

arabische 
olieboycot

w ij. leveren
nederland geen 
olie meer
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De come back van 
Jan Post

Tijdens het sorteren van enige 
zakken post5 die dagelijks bij 
de redacteur binnenkomen, 
vond ik een briefje uit 
Rotterdam van Jan Post.
Waarin stond dat hij na een 
onderbreking van een jaar weer 
lid is geworden van avantri. 
Jan, die al jaren bij ons lid 
is geweest en zelfs de functie 
van wedstrijdsecretaris vervulde 
is natuurlijk van harte welkom.

10$ op sportartikelen 
b i j  Sloof

Als u sportartikelen bij Sloof 
koopt, zit er voor onze 
vereniging een financieel 
extraatje in.
Het is namel jk zo, wanneer u 
sportartikelen koopt, en u 
levert uw kassabon bij een van 
de bestuursleder in, dan 
ontvangt de vereniging 10$.
Wij zijn 31: of daar bijzonder 
dankbaar voer.
7::r u is . . - ér. kleine moeite 

r'.'r.; in te leveren.

schoonheidssalon

Oud papin-

. papier? 
u iaT cij ons kwijt.

Heeft u c 
Dan kunt 
Geef eve.. een seintje en wij 
komen het halen.
U kunt het ook rechtstreeks 
bij Tim Hom. brengen.

Avantri magazine moet u eerst 
lezen, vooreiat n dat meegeeft,

lopikerstraat 7 
schoonhoven 
telefoon 2039

tin» cafetaria - restaurant

specialiteit

huzaren- en zalmsalades 

in alle prijzen 

ook thuis bezorgd

haven 14 /  schoonhoven /  telefoon 2618

} in  d e  w olken  ben t u
m et een s ig a a r  

van

Sigarenmagazijn

WIL VAM SCHAIK
LOPIKERSTRAAT 42 

SCHOONHOVEN



jietóen 

ió geen  

atletiek 

}ietóen 

ió wel 

trimmen

fa.v.d.wijngaard
koestraat 95 -99  

telefoon 2930

wedstrijdverslag

r j f & k

I deze advertentie ziet.
] « x  u  h e e f t  n o e r r e  

o e n  T E K tT  TE L E Z E N .. . . ,
] DAN IS HET TOCH T’JO 

DAT U W  O O tN  EEN 
&OEDE-NULP KRIJ6EN.
I LAAT ON5 U ADVISEREN 
IBIJ OE AAN&CWAF VAN

DG JUISTE BRIL....

HOON
Haven 75 
Schoonhoven 
Telef. 01823-2328

Avro cross

Op 21 oktober was er de 
jaarlijks terugkerende avro cross, 
Ook avantri was met zes atleten 
en 1 atlete aanwezig.
De wedstrijd was zoals altijd 
in Hilversum.
De avantrianen waren:
Kees van der heul, die zich in d< 
voorste gelederen ophield.
En.ergens in de middenmoot 
vonden we Gerrit de Jong, cor 
Potuit en Teus den Ouden.
En nog iets verder in de enorm 
lange file lopers, kwamen we 
Marcel Posthuma, Nelleke Ooms 
en ITico de Jong tegen.

De pupillencross 
in Alphen aan de Rijn

Op 27 oktober liepen Marcel 
Posthuma en Dik Den Boer mee in 
de pupillen B cross, die 1000 
meter lang is.
Zij bereikten een zeer goede 
klassering in het 26 jongens 
tellende deelnemersveld.



Marcel (die knaap wordt vast 
een goede atleet),legde beslag 
op de tweede plaats in de 
knappe tijd van 4 .1 7 . 7  minuten. 
Dik den Boer was ook bij de 
betere lopers te vinden.
Hij werd twaalfde in de tijd van
4.57.0 minuten.

IJmuiden - j>ioordwijk 
visa versa

Op zondag 28 oktober v/as er de 
50 kilometer prestatieloop. 
Gerrit de Jong een befaamd 
lange afstand loper uit 
Schoonhoven en secretaris bij 
avantri, wandelde deze afstand 
in 5 uur en 59 minuten.
Ook Nico de Jong nam aan deze 
loop deel.
Al dravend en wandelend,en 
waarschijnlijk ook zwetend haalde 
hij de finisch in 6 uur en 
58 minuten.

PZC cross

Op zaterdag 3 november, ver van 
de zilverstads c-m precies te zijn, 
het was in Goes, was er de 
pzc cross.
In deze cross, .over een afstand 
van 8400 meter, behaalde Kees 
van der Heul de elfde plaats 
in 24.57 minuten.
Onze nieuwe man, Wim Brauns 
werd 46e in 29.22 minuten.
Een fraai resultaat van de 
beide heren.
Er waren 76 deelnemers bij dit 
evenement.

Snelwandelen in Rotterdam

Voor deze wedstrijd kwamen 15 
man aan start, waaronder 
Gerrit de Jong.
Hij behaalde de negende plaats, 
en een afstand van 10 km,
604 m en 33 cm.

Ahoyloop 
te Rotterdam

Op zaterdag 10 november vertrokken 
Kees va der Heul, Gerrit de Jong, 
en Hans Boon voor de wedstrijdloop 
over een afstand van plm.
7 kilometers.
Sn onder guur najaarsweer met 
regen ging de meute van start.
Kees van der Heul werd vierde, 
terwijl Hans Boon zich als 
27e geklasseerd en Gerrit de 
Jong kwam op de 54e plaats 
terrecht.
Lia Ende , Nico de Jong en 
Ben Gubbels liepen de 
prestatieloop uit.
Ook dit trio haalde de finisch.

Geef uw resultaten 
van
wedstrijden 
waarvan ik geen 
uitslag bezit 
even door!

Het adres is:

Henk Schep
Regiment van Heutszstraat 4 
Schoonhoven.

Lid u -Ln de komende

croscompetitie

veel avantrianen lopen.

1 Uur snelwandelen vond op 4 
november plaats in Rotterdam.



cross-cross-cross-cross-cross
oss-cross~cross-cross-cross-c
cross-cross-cross-cross-cross

zaterdag 1 december

Enschede
Diesloop

Middelburg
St. Nicolaascross

zondag 2 december

Rhenen
4e 4rena Grebbecross 

Kerkrade
Ehrensteihercross

Tilburg
Warandeloop

Huis ter Heide
St. Hicolaastrimloop

Egmona aan Zee 
Duinloop

zaterdag 6 december

Beesterzwaag
Bosloop

Gouda
Gouda-cross 

zondag 9 december 

Hoeven
Pagnevaart-cross

Castricum
prestatieloop

ïïden
Cross

de nutsspaarbank 
voor al uw 
geldzaken

catsburg
schoonhoven

bergambachterstraat 5  

tel. 3367

restaurant 
de stadsherberg

bruiloften

diners

recepties
koffietafels

feestavonden

opweg 2 
schoonhoven 
tel. 2330
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g a l e r ie

DE LEK 
IS OOK 

OP HET 
ZELFDE ADRES 

TE
VINDEN

kunatnyverheid 
m diakleding  
glas en keramiek

V O O R H O T  3

AARDAPPELEN - GROENTEN 
FRUIT
DELICATESSEN EN WIJNEN

1

J. den Braber fa
Lopikerstraat 28 
Schoonhoven 
Telefoon 26 80

Fa. Deerenberg
J L

Gediplomeerd Opticièn, oogmeetkundise

DE OPTICIEN VOOR UW BRIL

Haven 38 -40  —  Telefoon 2412

Fu. J . J. van  le p c re n  en En.

Groothandel 
in levensmiddelen

K O ESTR A A T 126 
T E L E F O O N  2290

UW KRUIDENIER
VOOR AL UW MERKARTIKELEN

cross-cross-cross-cross-cross
oss-cross-cross-cross-cross-c
cross-cross-cross-cross-cross

zaterdag 1 5 december

IJsselstein 
1e Zenderstreekloop

Kralingen
5e Kralingerhoutloop

zaterdag 22 december

CROS S-COF. PETITIE 
AFDV 'GOULA 
Plaats onbekend

zondag 23 december

VI is singén •
Kerstprestatieloop

zaterdag 5 januari 1974

Goes
Wallenloop

zaterdag 12 januari 1974

Terneuzen 
1e Zeeuwse cross

zaterdag 19 januari 1 974

CROSS-GOKPETITIE 
AFD. GOTjT A  
plaats onbekend.

3 januari 1 974

Mededeling crosscompetitie, de 
plaatsen worden nader bekend
gemaakt.



avantri ,
gaat naarengeland

Een dezer dagen ontvingen we een 
brief van onze engelse vrienden 
met enkele vragen.
Waarschijnlijk weet u het nog, dat 
wij dit jaar een engelse ploeg op 
bezoek hebben gehad.
De eerste dagen waren deze mensen 
ondergebracht bij verschillende 
adressen in Schoonhoven en om
streken.
De laatste dagen hébben zij hun 
tenten opgezet op de stormbaan. 
Volgend jaar kunnen wij naar hun. 
Wij vragen alle leden, ga met ons 
mee naar engeland, voor een.ge
weldige vakantietrip in een 
tentenkamp wat wij daar opslaan. 
Ook de andere verenigingen uit 
de afdeling Gouda gaan met ons 
m e e .
Het ligt in de 
bedoeling om de 
eerste week van 
augustus te gaan.
Hoe we gaan is nog 
een vraagteken waht 
we weten ook nog 
niet hoeveel er gaan.
Dus geef u op voor 
deze trip.
Ook de kosten voor 
deze reis is nog 
een vraag.
Wel weten we dat 
u het zelf moet 
bekostigen.
Maar een 
grote groep 
krijgt 
allicht 
korting.
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1/i d • • o o o o

meldt als donateur(trice) aan: 

n a et iii

adres . . . . . ...............

plaats. . . o o ...............

Het donateurschap a f 10,- 
wordt betaald

per jaar of per -g- jaar 
doorstrepen wat u niet wilt.

C*ntributieregeling

gezinsregeling s
vader .................... f 5 , -
moeder. . . . . . . . .  f 4,-
1 e k i n d ................. f 3 » -
2e kind ..................f 2 , -
3e kind ..................f 1 ,-
ieder volgend kind ook f 1,-

Ser.iorenlid............ f 5 , -
lid van 16 t/m 18 jaar f 4,- 
lid onder de 16 jaar. . f  3>- 
donateur per jaar . . . f10,-

Inzenden van kopy

De tekst van avantri magazine 
moet voor de 20e van 
iedere maand binnen zijn. 
Anders loopt liet in de knoei. 
U stuurt uw tekst naar:
Henk Schep
Regiment van Heutszstraat 4 
Schoonhoven.

Rekreatieve
volleybalcompetitie

Op 3 november 1973 moesten wij 
onze eerste wedstrijd spelen in 
Oudewater, tegen de plaatselijke 
vereniging, genaamd jupiter. 
Niettegenstaande we met het 
aantreciende team nog niet 
geoefend hadden, werd toch de 
eerste' en tweede set in ons 
voordeel beslist.
Daarna begon jupiter er beter 
in te komen en wisten de twee 
volgende sets op hun naam te 
schrijven.
Zodat de wedstrijd met een 
gelijke stand eindigde met de 
volgende setstanden;
1e set 8-15 
2e set 10-15 
3e set 15-9 
4e set 15-9

totaal 48-48

Op zaterdag 10 november speelde 
we in de sporthal De Meent, 
tegen de trimgroep van de 
gymnastiekvereniging DOS.



We wisten al vooruit dan hun 
volleybalkwaliteiten hoog 
aangeschreven stonden.
Aleen door een wonder konden 
v/ij nog winnen.
Het wonder gebeurde echter niet, 
en we verloren inderdaad met 
3-0.
Maar we wisten goed partij te 
geven.
De bal ging vele keren heen en 
weer, van service moest dan 
ook vaak gewisseld worden.
Toch wisten we bij elke set nog 
een aardig aantal punten te 
bemachtigen.
We kwamen zelfs in de derde set 
met 13-13 gelijk.
Bij deze stand mislukte onze 
service en maakte DOS de 15 vol. 
De setstanden waren achtereen
volgens na drie kwartier 
zware strijd.
1e set 1 5 - 2  
2e set 1 5 - 8  
3e set 15-13

totaal 45-23
Volgens de competitie-inaeling 
zijn er voor ons in het jaar 
1973 geen wedstrijden meer 
gepland.
We kunnen nog 6 keer trainen 
om zodoende het samenspel, 
smaches en blokkeren te 
verbeteren.

Dick Wesdorp.

Zaterdagmorgen training 
op de stormbaan 
om 8 uur

Stap ook eens vroeg uit de 
hangmat, en kom met ons trainen. 
Dit natuurlijk zolang de weer
goden het toelaten, maar we 
laten ons niet zo gauw kisten.

Trouwens als je regelmatig trimt 
kom je niet zo gauw in de kist. 
Uweet wel welke.
Want mensen, een beetje 
lichaamsbeweging is goed voor 
je don...!

Wat is een sporthart?

Het hart is de motor van het
lichaam..
Een sterk hart kan meer werk 
verzetten dan een zwak.
De kracht van het hart neemt toe 
bij gezonde inspanningen, zij neemt 
daarentegen af als het lichaam 
wordt verwaarloosd.
Iemand die goed en regelmatig 
traint kan een sporthart krijgen. 
Dit is krachtiger en ook groter 
dan het hart van een normaal 
m e n s .
Het moet alleen gelijkmatig sterk 
ontwikkeld zijn en mag geen 
organische afwijkingen vertonen. 
Een gewoon, hart weegt gemiddeld 
3 0 0 #gram.
Het gewicht van een sporthart 
kan oplopen tot 500 gram.
De holle ruimte van het sport
hart heeft zich uitgezet, 
omdat zij voor de stuwing van het 
bloed zorgt en bij constante 
belasting grote hoeveelheden 
bloed door de aderen moet 
pompen.
Onder normale omstandigheden 
stroomt er per minuut gemiddeld 
drie tot vijf liter bloed door 
het hart.
Dat verandert echter bij grote 
lichamelijke inspanningen.
Dan moeten er per minuut 
maximaal 30 liter door het hart 
worden gepompt.
Oftewel elke minuut drie emmers 
v o l .
Ieder mens bezit echter niet meer



dan vijf liter bloed, zodat 
bijvoorbeeld bij een marathon
loper de totale hoeveelheid' 
bloed zesmaa-l per minuut door 
het hele lichaam- moet worden 
.gedreven.
Om een gezond sporthart te 
krijgen, dat gedurende een lange 
periode grote inspanningen 
kan verwerken zonder daarvan 
schadelijke gevolgen te 
ondervinden, moet men systematisch 
oefenen zonder echter te 
overdrijven.
Wie in een geforceerd tempo te 
werk gaat en zichzelf te 
zwaar belast, riskeert een 
hartafwijking;

i

Avantri
op zondag

Heeft u zondagsmiddags eens zin 
in een loopje en een gezellig 
babbeltje.
De kantine op de stormbaan is 
iedere zondagmiddag van 3 tat 
6 uur open,
U kunt er tafeltennissen 
biljarten, sjoelen of een 
kaartje leggen.
De kantine is alleen tot 
toegang voor leden en hun 
genodigden.

Advertenties

Heeft u iets te koop of 
zoekt u iets?
Het kost u maar een kwartje 
per plaatsing.
Maak er gebruik van.
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MONTREAL *76

HET EMBLEEM VAN DE SPELEN TE MON
TREAL, vervaardigd door de Canadese gra
ficus Georges Huel, bestaat uit een composi
tie van de vijf Olympische ringen en het po
dium van de cérémonie protocolaire, dat te
vens een grafische interpretatie is van de M 
van Montreal. Bij de uitvoering in twee kleu
ren zullen de ringen worden uitgevoerd in 
zwart, het podium in rood (kleur Can. vlag). 
Montreal kan met recht en reden een waar
lijk cosmopolitische metropool worden ge
noemd. Tot zijn ruim één miljoen inwoners 
behoren gemeenschappen van 100.000 Italia
nen, 30.000 Duitsers, 25.000 Spanjaarden, 20.000 
Portugezen, 15.000 Belgen en 5.000 Nederlan
ders. Verwacht mag dan ook worden dat de 
ploegen uit Europa bij hun wedstrijden op 
de enthousiaste steun kunnen rekenen van 
hun vele landgenoten, die zich deze kans op

contact met' de vaderlandse . delegatie n ie t; 
zullen, laten ontgaan. Gezien de afstand is , 
daarentegen, te Vèrwathterijdat hét aantal 
Europese supporters beduidend geringer’ zal 
zijn dan in het nabije München en Kiel. ' 
Zomerspelen Montreal op vroeg tijdstip:
17 juli - 1 augustus 
(Atletiek 22 t/m 31 juli)
Het heeft er enige tijd geleden even naar uit
gezien dat Montreal het voorbeeld van Den
ver t.a.v. de Winterspelen 1976, zou'volgen en 
de opdracht om de Zomerspelen van 1976 te 
organiseren, aan het IÓC zou teruggeven. Dat 
is ondanks allé pessimistische en verwarde 
berichten uit Canada, loos alarirj , gebleken. 
Een bezoek aan Montreal van de Westduitse 
vice-president van .het IOC, dr. Willy Daume, 
heeft eenoptlmistisch rapport opgeleverd t:a.v. 
de voorbereidingen die al zijn getroffen en de 
resultaten die inmiddels zijn bereikt om de in
stallaties en accommodaties voor de Spélen 
van 1976 tijdig én afdoendé gereed te hebben. 
Deze Spelen zyllen op een Vroeg tijdstip in: 
de zomer worden gehouden; t.w. van 17 juli - 
1 augustus. Dat ^zal ongetwijfeld bepaalde.: 
moeilijkheden geven in verband met de aan
wijzingen, tenzij' dé nationale sportbonden en 
de internationale federaties resp. hun selectie

wedstrijden en internationale kampioenschap- 
pen daarop afstellen en ze dus op een vroeger 
tijdstip ddn: gewoonlijk organiseren. Trouwens 

' ook in 1972? toen de Spelen op 26 augustus be
gonnen waren de problemen i.v.m. de wed
strijden waardoor de aanwijzingen mede 
moesten worden bepaald, niet van de lucht. 
Er moesten te Montreal nog heel wat accom
modaties worden gebouwd, maar op dit ogen
blik is dat geen probleem meer. Het werk aan 
het Olympisch stadion, het zwembad en de 
wielerbaan, die.=tat dan toe de belangrijkste 
problemen, opleverden, is in april van dit jaar 
van start feegaaó. Vijfentwintig grote onder
nemingen werken met man en macht aan een 
tijdige voltooiing van deze projecten, die is 
gepland op begin-1976.
Een van de belangrijkste problemen was de 
bouw, al of niet en waar, van een Olympisch 
dorp. Ook dit probleem is nu opgelost. Hel 
zal, naar het voorbeeld van München, dicht 
bij het belangrijkste Olympische centrum 
liggen waarin het?'stadion, het zwembad en 
de wielerbaan de voornaamste bouwwerken 
zijn. In feite wordt ook te Montreal het prin
cipe tfan München toegepast, deze belangrijke 
projecten zo dicht mogelijk bij elkaar uun te 
leggen.



rans van der ham
Op deze pagina willen 
wij avantriaan Frans 
van der Ham even nader 
belichten. Hiernaast 
ziet u de opbouw van 
deze tienkamper.
In de laatste kolom 
ziet u de prognose 
voor 1 9 7 4 ? wat voor 
hem haalbaar i s .
Frans die hoog op de 
nederlandse 
bestenlyst staat 
wensen we veel sukses. 
Misschien komt hij 
in 1976 in Montreal 
^p de olympische 
spelen in aktie, en 
dat is iets wat wij 
hopen, en 
zeker weten.

' 1970 1971 1972 1973 1974

10Om 12.1 11.8 11.5 11.4 11.3

ver 5.98 6.22 •6.31 6.72 6 . 9 0

kogel 9.20 10.40 1 1 .02 1 2.04 1 2.80

hoog 1.65 .1.76 1.83 1 .85 1 .90

400m 58.2 54.5 51.5 50.3 49.5

110mh 18.8 1 7 . 8 17.1 16.7 16.2

discus 27.60 32.40 36.12 38.30 40.50

pols 3.40 3.70 4.00 4.30 4.50

speer 37.50 41.48 39.54 46 . 64 50.00

1500m 4.55.0 4.46.4 4.38.2 4.29.7 4.25.

punten 5400 5800 6500 7000 7400

A

tienkamper



SPEERWERPEN
Mochten enige trimmers 
zich soms beledigd voelen/ 
voelen over het 
schrijven van het 
doelpaalgebruik, bij 
verhitting in hun spel?
Nu geven ,wij;.-u de,-gehele 
geschiedenis van het . 
speerwerpen, . . "
Dit' artikel is ook voor erige 
atleten bedoeld, want er zijn er 
dié de. vóórkant en d.e achterkant 
van de speer>niet.uitelkaar 
kunnen houden. , ; - .. ,
Als wapen-en jachtgerei is de 
speer wel bhg.eveer z.o oud als 
de mensheid o
Van o.udsher ,o,ef enden de jonge 
mannen van een volk of een 
stam spelenderwijs met' werk
tuigen, waarvan een-handig 
gebruik, hen' .later, als ze . 
volwassen waren, het leven kon 
redden»
Zo kan men zich heel goed 
voorstellen.'.dat die. jongeren 
verschrikkelijk lang geleden al 
met. elkaar. -we.dijv.erden in het zo. 
ver mogelijk gooien van de speer.
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ERKENDE RIJSCHOOL (V. 
VERKOOP . INRUIL - 
FINANCIERING VAN ALLE 
MEKKEN 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:

,, LopikerstraLopikerstraat 41 - Tel. 2430

reklameburo

voor
drukwerk 
•n advertenties 
naar
van leeuwenhoekstraat 14 
schoonhoven 
telefoon 3794

den hartog

TAXI BESTELLEN HAAK BELLEN

route- em
trmmwr^dem

stêmkem&erwmer

2488
halvemaan 10 
schoonhoven



rmet adidas-artikelen 
van sloof komt d 
tot betere prestaties

blijf 
jong
blijf 
fit
fiets

RIJWIEL EN
BROMFIETSHANDEL

N. A . D E N  H A A K
Halvemaan 10 
Schoonhoven 
Tel. 01823 • 2488

In de oudheid vormden lichte 
speren en lansen de voornaamste 
wapens van het voetvolk, terwijl 
de ruiters met werpsperen waren 
uitgerust.
In oeroude sportwedstrijden moet 
het speerwerpen al een rol 
hebben gespeeld.
V/e weten dat het van het begin 
af aan een programma—onderdeel 
was van de antieke olympische 
spelen.
In de middeleeuwen, omstreeks 
het jaar 1000, werd de speer 
geworpen tijdens ruiterwedstrijden 
van de adelijke kringen.
Al in het oude Griekenland maakt 
men onderscheid tussen de voor 
sport wedstrijden geschikte 
werpspeer en de zware vechtspeer 
En men omwikkelde ook al de 
greep van de speer, zij het niet 
zoals tegenwoordig met touw, 
maar met repen leer.
Voor de moderne sportspeer is 
de lengte van de omwikkeling 
met touw voorgeschreven.
Zij mag niet langer zijn dan 16 cm 
en niet korter dan 15 cm.
Vroeger bestond een speer bijna 
altijd uit esse- of berkehout, 
nu worden er ook speren gemaakt 
uit ëen andere houtsoort :of uit 
‘metaal.
Voor de heren mag het gewicht 
van een speer niet meer zijn dan 
800 gram bij een lengte van 
260 tot 270 cm en een doorsnede 
van 25 tot 3.0 mm op de dikste 
plaats.
De damesspeer weegt 200 gram 

_ minder en is gemiddeld 40 cm 
korter, terwijl ook de doorsnede 
iets minder moet zijn.
De houten speren hebben een 
scherpe metalen punt.
Het zwaartepunt van de speer 
ligt onder de touwwikkeling.
De Pinnen hebben bij het 
speerwerpen door de jaren heen



opmerkelijke prestaties geleverd. 
Zij warenbovendien specialisten 
in het vervaardigen van 
uitgebalanceerde speren.
Een van hen, een befaamde werper 
genaamd Jarvinen, verbeterde 
tussen 1 9 3 0 en 1936 het wereld— 
rekord niet minder dan tien 
keer.
Hij kwam tenslotte uit bij 77,23 
meter.
Zijn landgenoot Hikkunen over
trof hem kort daarna met twee 
meter, maar toen duurde het 
tot 1953 voordat er weer leven 
in het rekord kwam.
De amerikaan Franklin Held 
slaegde erals eerste in de 
speer verder dan 80 meter te 
gooien (80,41 m ) .
Hij gebruikte een zelf ontworpen 
speer, die bekendheid kreeg 
als de ^vliegende. sigaar=.
De stok was dikker dan 
gebruikelijk'en van binnen hol. 
Maar het gewicht en de plaats 
van het zwaartepunt voldeden 
aan de eisen.

Toch wees de internationale 
atletiekfederatie de Heldspeer 
af, maar het wereldrekord bleef 
geldig en later mocht het 
amerikaanse type weer gebruikt 
worden.

Hoe wordt de speer geworpen?

In 1956 gebeurden er in het 
wereldje der speerwerpers 
weer vreemde dingen.
Miguel de la Cuadra, een 
onbekende Spanjaard, had zich 
een volstrekt nieuwe cechniek 
eigen gemaakt waarmee hij 
afstanden boven de 90 meter 
kon bereiken.
Wat een sensatie.
De slimme Spanjaard draalde in 
plaats van de speer na een

aanloop gelijk weg te gooien als 
een discuswerper om haar as 
neen en liet de speer pas na 
drie omwentelingen de lucht in 
gaan.
:ien noemde het de spaanse 
werveltechniek.
De werpers gebruikten zachte 
zeep om de stok beter door de 
hand te laten glijden.
De draaiende afworp, hoe 
interessant ook, was in strijd 
met het karakter van dit 
atletieknummer.
De Internationale federatie 
bepaalde dan ook gelijk dat de 
punt van de speer voortdurend 
in een en dezelfde richting, 
de werprichting, moest wijzen.
De spaanse methode was trouwens 
gevaarlijk voor publiek en 
juryleden.
Een worp is geldig wanneer de 
speerpunt het eerst op de grond 
komt binnen een sector van 
28 graden en de werper de 
gebogen werplijn (ook wel 
cirkelboog genoemd) niet heeft 
geraakt of overschreden.
De afstand van de worp wordt 
gemeten tussen de binnenkant van 
de werplijn en het punt waar de 
voorkant van de speer op de 
grond is beland.
Gewoonlijk houdt de werper zijn 
speer zo vast, dat deze achter 
de wikkeling tussen de wijs
vinger en middelvinger geklemd 
zit o
Na een aanloop van 30 tot 40 
meter brengt' de atleet zijn 
werparm zo ver mogelijk naar 
achteren, waarbij ook de rust van 
het lichaam achterover gaat 
hellen.
Vlak voor de worp verkrijgt men 
zo het effect van een strak 
gespannen boog, waaruit de speer 
als het ware wordt weggeschoten.



Bij tegenwind is het verstandig 
de speer iets vlakker dan 
gebruikelijk te werpen.
Be speer wordt dan namelijk iets 
omhoog gedragen.
Bij wind in de rug gebeurt 
precies het tegenovergestelde 
en is men derhalve verplicht 
de speer iets steiler te laten 
wegvliegen» ■
Be beste prestaties worden 
geleverd bij lichte tegenwind.
Bij een verre worp - het 
wereldrekord staat inmiddels 
op 94-08 meter - is de kans 
op platvallen van de speer 
en dus ee ongeldige worp, vrij 
g r oot.

Glasfiberspeer in 
ontwikkeling

Het glasfiber, dat jaren 
geleden voor een stormachtige 
ontwikkeling bij het 
polsstokhoogspringen zorgde, 
gaat wellicht weer een 
omwenteling teweeg brengen.
Op ue onlangs in Keulen 
gehouden sportvakbeurs 
presenteerde een Franse firma 
die met glasfiber een grote 
ervaring heeft, een speer die 
vervaardigd is van dit produkt. 
Klaus Wolferman, die wereld- 
rekordhouder is, hééft de 
nieuwe speer in de afgelopen 
maanden getest.
Het oordeel van de 27 jarige 
westduitser was niet ongunstig. 
Vooral voor de training vond 
hij het een uitstekend 
produkt.
Het is de bedoeling om de 
nieuwe speer in februari 
op de markt te brengen.

; z-n van plan, om in iedere 
izl.vering van avantri 
m g i z i n e  een puzzel te plaatsen 
Inier c.e goede inzenders 
zal dit keer een kerstkrans
■ rloot worden.
I : oplossing moet u sturen

Henk Schep
7.eg. van Heutszstraat 4
- :k: onhoven.
Gaarne voor 15 december insturen. 
De puzzel staat op de volgende 
:asina.

_ :nateurs

I - oproep van avantri magazine 
-lummer twee, om doateurs te 
werven, heeft een licht succes 
Ir zijn nu al z o’n tien 
donateurs opgegeven.

nieuwe
materiaalcommissaris

Hiervoor is benoemd de heer 
Hans Sterrenburg.

nieuwe
wedstrijdsecretaris

Hiervoor is benoemd de heer 
Ben Gubbels.



kruiswoordraadsel
.

HOR.: X verbinding; 5 doorzichtig weefsel; 
9 Europeaan; 10 onheilsgodin; 12 evenre 
dig; 14 krantenjongen; 15 ingewijde; 1? 
rech t stuk  in vaarw ater; 18 vis; 20 voegw.; 
22 blijkens de akten; 23 cijferen; 28 m u 
zieknoot; 27 zonnegod; 29 vr. titel; 30 n iet 
deelbaar door twee; 31 geheel de uwe; 33 
Chinees in Indië; 35 drank; 37 titel; 39 gla
zen klok; 42 harde delfstof; 44 voorz.; 45 
levendig; 46 honingdrank; 47 toevluchts
oord; 49 pos. elektrode; 51 en andere; 52 
kunstprodukt; 54 gulden; 55 bruto; 56 u it
roep; 57 in persoon; 59 voorz ; 61 de oud
ste; 62 handel; 65 en dergelijke; 67 bloem;
69 drukkende lasten; 71 schortje; 72 pl. in 
België; 75 vogel: 76 pi. in Zeeland: 78

remsêi, 7vt godin der tweedracht; «<» kief; 
81 ver.'

VERT.: 1 godendrank; 2 plant; 3 Duitse nv; 
4 ixih.rnaat; 6 voertuig; 7 karak ter; 8 deel 
v.e. dier; 9 deel v.e. boom; 10 ten bedrage 
van; 11 am btshalve; 13 schriftstuk; 15 oor
logsgod; 16 bijw.; 19 stad  u it de Oudheid; 
21 m et nam e; 24 wig; 25 kloosterlinge; 28 
plant; 31 m uziekterm ; 32 ex-heerser; 34 
m aat; 36 traag; 37 hetzelfde; 38 pl. in 
Friesland; 40 stapel; 41 stevig; 42 bevel; 43 
gelofte; 48 edelachtbaar; 50 nanofarad; 52 
zeer; 53 tennisterm ; 55 diploma; 56 deel 
vJh. lichaam; 58 schaakstuk; 60 vrl. dier; 61 
voertuig; 62 chem. symbool; 63 pl. in O ver
ijssel; 64 voegw.; 66 insekt; 68 bergplaats;
70 vr. titel; 73 reeds; 74 getijde; 77 voor de 
vuist; 79 w ater in  Friesland.

:i s t r a a t  80
- _ 3cn 010-137115 
t^cejis kantooruren

:___ingneéster:
»  -J -iJL

■-A. ehreuderstraat 21 
~ oon 21 96

'iesdorp 
Me.1 2
_ I f oon 010-144422 

ns kantooruren

?. Stam
I-ilvanistraat 64

Sterrenburg 
Aiam van Yianenstraat 55c

Schep
Regiment v an Heutszstraat 4 
telefoon 01804-12829 
tjdens kantooruren

Het bovenstaande bestuur 
is graag bereid uw wensen 
-en s ugges tie s , C 
betreffende onze vereniging 
in ontvangst te nemen.



De trainingstijden en dagen

Komt u ook op tijd trainen? 
Dan mist u het inlopen niet!
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C hris  v. d. H o rs t
HAVEN 21 

TELEFOON 2280

VIVO VIVO

ZOEKT c; EEN

SCHRIJFBUREAUTJE OF BUREAU?

Kom dan eens bij ons 
langs; wij hebben er niet 
’één’, m aar wel tien 
verschillende staan!
Zo’n sortering vindt u 
alleen in:

STADHUISSTRAAT 17
TELEFOON 2537
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vlees staalt spieren!

Koestraat 75 - Schoonhoven • Te!. 2675

b o e k h a n d e l Rikkoert
VOOR AL UW

lopikersifaat 45 
Schoonhoven 

Telefoon 01823 - Ï7 7 Ï

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
OOK
HOUTEN
SPEELGOED
EN
PLASTIC
BOUWMODELLEN



Spelavond

dickhoff
fofeo

cine
Lopikerstraat 57 
Tel. 01823-2992

U d o e t  Uu) be^it b i j  d e  b e o e f e n in g  
van Uu! ip o A t? ? ?

ONZE menóen doen  
d a t  b i j  kun ivenk!

n eem t U een-& een  
p A o e $ ! ?

aanneme?ü> b ed/vi j  ̂  
d e  GRUYTER 6 van  ENGELEN 

d o e  h e t  z e t^ - w in k e Z  
KEUKENCENTRUM SCHOONHOVEN 

H aven& tKaat 4 0 -T e te ^ o o n  01823-301%

Op zaterdag 20 oktober was er 
een spelavond.
Twaalf jeugdige en sportieve 
mensen, waren in de kantine 
op de stormbaan aanwezig.
Om ze even te noemen, 
hans, mees, teus, marion, 
gerrit, hannie, marijke, lia, 
gert, wim', frans en edith.
Sr werden in totaal vijftien 
spelen verwerkt.
En na het tellen van de punte 
bleek hans sterrenburg de 
sterkste op deze avond.
Onze tienkamper, frans van de 
ham, was in deze vijftienkamp 
goed voor de tweede plaats. 
Terwijl gerrit de jong beslag 
legde op de derde plaats.

Tafeltennis-competitie

Over de taféltenniswedstrijden 
kan ik nog geen zinnig woord 
schrijven, omdat de exacte 
gegevens mij niet op tijd 
bereikten.
Wel weet ik dat er ongeveer 
tien man ingeschreven zijn.
Ook de eerste wedstrijden zijn 
al gespeeld.
De resultaten komen in het 
volgende nummer van 
avantri magazine.

Gezocht

Enige leden voor het vouwen 
en insteken van ons clubblad. 
Er moet nog z o’n tienduizend 
vel gevouwen worden.
Opgeven bij de redactie.



Dames overtroefden de heren 
op avantri-kaartavond

Op maandagavond, om precies 
te zijn 29 oktober om 8 uur, 
werd er begonnen.
De deelname was helaas niet 
groot te noemen.
We telden 10 koppen (waaronder 
enige knappe), en evenzovele 
rompen.
Onze vaste medekaarter, die 
Otto als roepnaam meegekregen 
heeft, was na het debakel 
van de vorige kaartpartij niet 
aanwezig»
Wel aanwezig was trimmer Kees 
van der Meer, die zich geducht 
weerde met klaverjassen.
Evenals Frans van der Ham 
en Henk Schep.
Doch deze heren zagen zich in 
de slotfase verslagen door een 
luidkwekkende jongedame, ook 
v/el Dia Ende genoemd.
Bij het jokeren telde ik 
16 poten,(die van de tafel 
echter meegerekend).
Maar ook hier ging de eerste 
plaats naar een vrouwelijke 
kaartster, mevr. Sterrenburg 
kwan hier als eerste ïzit de 
b u s .

Direct gevolgd door de heer 
Dool, die ondanks verwoede 
pogingen om eerste te worden, 
zich naar een 2e plaats kaartte. 
Hans Sterrrenburg rukte op 
naar de derde plaats, terwijl 
Gerrit de Jong de vierde plaats 
voor zijn rekening nam.
De vijfde plaats was voor Gert 
Stigter.
Mevr. Gubbels nam genoegen 
met de zesde plaats, verder 
zorgde zij dat op deze avond 
het geestrijk vocht e.d. vloeide. 
Ook op maandag 12 november 
v/as er een kaartavond gepland,

;:ch deze viel letterlijk en 
figuurlijk in het water.
Zr kwam niemand opdagen.
Z-i was echter niet verwonderlijk 
'.■;t het weer was bijzonder 

slecht»
"Iet regende oude wijven met 
lomp en om het zo maar eens 

Te noemen.

'entrale trainingen 1

Zen week of drie terug kregen 
e een brief van de KNAÏÏ. ■ 

H e r i n  stond dat de heren 
Irans van der Ham en 
-ert Stigter, opgenomen zijn 
in de centrale trainingsgroep 
en wel op het nummer 
:olsstokhoogspringen.
Ie trainer is de heer 

. W W jjsen .
De training vindt om de twee 
weken plaats op Papendal.

Centrale training 2

je tweede brief kwam ook van 
:iet nationaal trainingsplan.
In hier kregen we te horen, 
lat het jongmens Frans van der 
Ham, ook nog is opgenomen 
in de trainingsgroep bij de 
tienkampers.
Deze training vindt ook om de 
'veertien dagen plaats, doch 
deze in OVerveen.
De trainer is J. Noordenbos.
Dit wil zeggen dat Frans de ene 
week op Papendal vertoefd, en 
de andere week in Overveen.

Je kan'het er druk mee krijgen 
ka.» eh. knacker.

In ieder geval veel succes !



I

de loterij •

Een dezer dagen is de loterij 
van start gegaan.
Er zijn links en rechts boekjes 
met 25 loten uitgezet.
Stel deze mensen niet teleur, 
als zij met hun loten bij u 
aanbellen.
Ook u kunt meewerken aan deze 
loterij.
Misschien kunt u op uw werk 
allicht wel enkele loten 
kwijt.
U kunt ze halen bij de heer 
Dool.
Ook kunt u ze thuisbezorgt 
krijgen, als u ze even 
telefonisch besteld.
Deze loten moeten snel worden 
verkocht.
Want de trekking is op 20 
december 1 9 7 3 9 in de kantine 
op de stormbaan.
Laten we er voor zorgen, dat 
ze alle 3000 worden verkocht. 
De hoofdprijs is- een 
draagbare televisie.
De verde prijzen zijn, een 
radio en gebruiksvoorwerpen. 
Helpt u mee?

De kaarsenaktie

Ook starten wij in de maand 
december met een kaarsenaktie. 
Er zijn er 500 besteld, 
en deze moeten ook weg.
Ze gaan ƒ  1,25 per stuk 
kosten.
Liefhebbers om deze kaarsen 
te verkopen, kunnen zich 
melden bij de heer Dool.
In deze donkere- dagen, moeten 
wij zuinig zijn op alle 
energie.
Koop dus zo'n kaars, dan heeft 
u licht, warmte en een 
gezellige sfeer.

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

fl.LOOREN DE JONG
TEL;Q 1823-2431  

5TRDHUIS 5T RRR T 7 - H  SCHOONHOVEN

\ \
haven 4 - telefoon 3138 

loop niet langs, loop binnen

%

voor een moderne 
en betrouwbare huurauto

bel 2488 (01823)

halvemaan 10 
schoonhovenn. a. den haak halïemaan 10

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

th. j. purnot
haven 45  /  schoonhoven /  tel. 3071



jan
van
eek

posters - platen - radio’s

Haven 12 
Schoonhoven 
telefoon 01823-3602

SCHOONHOVEN 
HAVEN 23 
TELEFOON 2262

Voor

LEDERWAREN

naar de vanouds bekende lederwarenzaak 
van Schoonhoven

B. J. BRANDS Lopikerstraat 36
Telefoon 2428 
Schoonhoven

Puck
Kindermode
kleding voor 
jongens en meisjes 
van 2 tot 12 jaar

haven 50 /  schoonhoven /  telefoon 206!

;lubkleding voor de 
we istrijdatle ten

I ::r het Toestuur is besloten 
het witte shirt en blauwe 
croek te handhaven, met dien 
verstande, dat over het witte 
shirt aan de linkerzijde een 
vertikale blauwe streep komt. 
Aan weerszijden van het blauwe 
iroekje, komen twee witte 
srrepen.
Zen ontwerpmodel zal in de 
kantine opgahangen werden.
'V hopen dat per 1 januari 
1 9 7 4 ,  zijn of haar 
vedstrijdkleding aangepast is 
Betreffende de eventuele 
aanschaf van een trainingspak 
-erzoeken wij u vriendelijk 

de volgende kleuren aan 
: houden s.,
lichtblauw jack 
ionkefblauwe broek.

van t r i - c lub emb 1 e me n

Leze emblemen komen deze maand 
gereed, en zijn tegen vergoeding 
van een nog nader te bepalen 
;edrag, verkrijgbaar.

.ury-cursus

luiten de centen hebben wij nog 
een tweede tekort, dat van 
juryleden.
In het voorjaar wordt er in 
3choonnovcn een jurycursus
gegeve

1 O A r , selname genoeg

?ok trillers kunnen hier aan 
meedoen.
Het zijn maar 2 a 3 avonden. 
Stel ons niet teleur.



De estafettes van onze 
vereniging willen wij op deze 
pagina’s even vermelden.

Heren

4x100 meter 
Henk Schep 
Kees van der Heul 
Hans Sterrenburg 
Prans van der Ham
45,8

Olympische estafette

800 meter Kees van der Heul 
400 meter Prans van der Ham 
200 meter Wim langeland 
200 meter Henk Schep
3.36.2
dit is tevens een gouds rekord

4x400 meter

Hans Boon
Kees van der Heul
Piet Stam
Hans Sterrenburg
3 . 5 5 . 4

jongens a

4x100 meter 
Teus Stigter 
August Hoon 
Wim Thullenaar 
Pieter van den Dool 
50.3

;sngens b

*1x100 meter 
Bert de Graaf 
Johan Miltenburg 
Hees van der Heul 
-Jaap Verhoef 
53.5

jongens c

4x100 meter 
August Hoon 
Hans Risseeuw 
Bobby Veer 
Jert Stigter
53.8

jongens d

4x80 meter 
Martin Veer 
Jos Verlegh 
Martin Jansen 
Marcel Hofman
49.0

meisjes a

4x100 meter 
Lia Ende 
Lida Murk 
Pia Kurvers 
Marry Faay
59.2

meisjes b

4x100 meter 
Marry Paay 
Mar'jke de Ruiter

. jelt i  sl e. c 'c

jf-



meisjes c

4x80 meter 
Marry Faay 
Pia Kurvers 
Marijke de Ruiter 
Lida Murk 
47.9

meisjes d

4x60 meter 
Ivonne Iterson 
Pia Kurvers 
Annelies de Graaf 
Ingrid Iterson
39.2

Meer estafetterekords in cnze 
vereniging zijn er niet

DE REDACTIE

WENST IEDEREEN 
VEEL SUCCES TOE !


