


Hpevel de kop van dit artikel vermeld 
dat dit een woord vooraf moet zijn, begin 
ik iraar met een blik achteraf.
Tja het zijn rare lui bij avantri, maar dat 
wist u al.
Op de eerste dag van de maand maart 
organiseerden wij de parkloop die een 
succes werds en zeer zeker volgend jaai 
weer op het programma zal staan.
We mogen wel stellen dat de organisatie 
perfelct uati, en de belangstelling groot 
En voor de pryzentafel staande, kwam ja 
ogen te kort, zo goed hadden de 
winkeliers en bedrijven ons bedacht.



Ook de gastarbeiders zoals politie 
en ehbo waren present om eventuele 
onvoorziene dingen in het oog of wel 
in de hand te houden.
Ook de verschillende kranten uit de 
streek hadden enkele reporters naar 
de zilverstad gedirigeerd, er kwam 
er zelfs een met een knoert van een 
kar, die speciaal voor dit soort 
werk was vervaardigd.
Zelfs barend barendse was aanwezig 
om de wedstrijd te verslaan, tenminste 
dat werd er onder de toeschouwers 
gemompeld, omdat ze het woord ncrv 
verscheidene malen uit de speaker 
hadden gehoord,
De verslaggever in de wagen bleek 
echter een goed geïnformeerde 
schoonhovenaar te zijn, waarbij barend 
nog niet in de schaduw kon staan.
Mijn lamp, van geringe voltage,ging 
echter volledig uit toen ik die zelfde 
schoonhovehaar ook nog een paal
schoenen 'uit zag delen aan een atleet 
die dacht het parkoers op een paar 
eeltige voeten uit te lopen.
Er was een naar feit deze dag, 
je moest wringen en duwen om een 
spekkie te kunnen kopen, aldus een 
klein kereltje, dat met rode konen 
enkele minuten tevoren door de finish 
\<ras gekomen, en door zijn vader werd 
gedecoreerd met een fraaie medaille.

tot uw 
dienst

Petit Restaurant

„DE ENGEL"
Automatische Kegelbanen - Biljart - Bar 

Koestraat 4 - Telefoon (0 1823) 23 50 
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BROMFIETSHANDEL
halve maan 10 
schoonhoven 
telefoon 01823-2488
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VOORHAVEN 15

B E L A N G R I J K

Met ingang van heden (de maand april) 
zijn de trainingsdagen en tijden van de 
atleten veranderd.

De senioren trainen voortaan op 
dinsdagavond van 19.00-21.00 uur.

De junioren trainen voortaan op 
woensdagavond van 18.00-19.00 uur,

DE TRAININGEN VINDEN PLAATS OP DE 
STORMBAAN

TRAINERS;

senioren 
cris buitelaar

junioren
hans sterrenburg

De junioren kunnen rekenen op een 
pittige training.
Het is de bedoeling dat na verloop van 
enige tijd, enige prominente figuren, 
waaronder frans van der ham en andere 
toppers een gedeelte van de training 
voor hun rekening nemen.

H E R E N M O D E H U I S

voor al uw

HAVEN 63 - SCHOONHOVEN - TEL. 01823-2608

U W
W A R M H  
B A K K E R  
IS

L o p ik e rs tra a t 34 
S ch o on h ove n  

Te! 01823-2503



K O M P E T I T I E P L O E G E N

Uw sekretaris heeft schattingen 
gemaakt van de dit jaar door jullie 
te maken prestaties tijdens de kompeti- 
tiewedstrijden, en kwam bij de heren tot 
de volgende ploeg, die overigens nog 
wel zal veranderen, want er zijn enkele 
goede lopers bygekomen op de langere 
afstanden.

100 meter

400 meter 
1500 meter

5000 meter 
llOm hor. 
hoog
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4x100

4 x1 0 0
res.

frans van der ham
henk schep
chris buitelaar
kees van der heul
bert van den dool
jan zijderlaan
wim langeland
bert van den dool
teus stigter
henk schep
wim langeland
frans van der ham
henk de leeuw den bouter
henk de leeuw den bouter
gert stigter
wim langeland
gert stigter
henk schep
frans van der ham
cris buitelaar
teus stigter
henk de leeuw den bouter 
kees van der heul

TWEEDE PLOEG

100 meter ben gubbels 
400 meter ad verhoeff 
1500 meter rob voorsluis 
5000 meter piet stam 
hoog pieter van den dool
ver ben gubbels
kogel hans sterrenburg

VOOR NIEUWBOUW 
■ ONDERHOUD 

VERBOUW l • i • I

aannemer 
metselaarsbedrijf 

dlettink
buys ballotsingel 40 - schoonhoven - tel. 2501

FIETSEN

uw voordeligst* vorvoor 
ww g u o n d th  racraatia

graag willen w ij u adviseren over de fiets voor 
u uit onze uitgebreide sortering

batavus -  gazoll* • pougoot -  sparta

R'LOOREN DE JQJib;
ST»°HUlSSTR!,liLT:07[823-243l schoonhoven

Rikkoert
BOEKHANDEL LEESBIBLIOTHEEK

VOOR AL UW BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
OOK
HOUTEN

Lopikersfraaf 4 ï SPEELGOED
.hN 
PI
BOUWMODELLEN

Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2773

VOOR UW  KOMPLETE WONINGINRICHTING

meer dan 1000 mJ 
meubelen 
voorhaven 9

woningstoffen 
haven 9

telefoon 2516 
schoonhoven



jan
van
eek

posters-platen-radio’s

Haven 12 
Schoonhoven 
telefoon 01823-3602

tino cafetaria  - restaurant

specialiteit

huzaren- en zalmsalades 

in alle prijzen 

ook thuis bezorgd

haven 14 /  schoonhoven /  telefoon 2618

discus pieter van den dool
speer hans sterrenburg
4x100 ben gubbels

hans sterrenburg 
ad verhoeff 
pieter van den dool

A-B JONGENS

100 meter 
4-00 meter 
800 meter 

3000 meter 
hoog 
ver 
kogel 
discus 
speer 
4x100

De eerste herenploeg is goed voor 
10.660 punten
Vorig jaar behaalden zy 9.950 punten

Voor de a-b-jongensploeg heeft de kans 
ruim 5.000 punten te scoren.

rob voorsluis 
renê scherrenberg 
jos verlegh 
bert van den dool 
dick van den dool 
renê scherrenberg 
gert stigter 
gert stigter 
dick van den dool 
renê scherrenberg 
gert stigter 
bert van den dool 
rob voorsluis
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een uitstekende paalklimmer iso 
Dat dickie den boer in een o 
zeer goede souplesse de baan o 
op kwam na 3800 ra. Toekomst? o 

5. Dat menig atleet mocht willen o

WAT MIJ ZO OPVIEL TIJDENS DE
TWEEDE
AVANTRI PARKLOOP

1„ Dat ad verhoeff als een 
volleerd verslaggever de 
wedstrijd aan het publiek 
overbracht

2. Dat het parkoers door hans 
sterrenburg uitstekend 
verzorgd was

3. Dat henk schep (tijdens het 
bevestigen van een spandoek)

7

dat hij of zij iets van het o
vechtersmentaliteit bezat o
van dirk de bruin o
Dat er een atleet was die o
liever een bekertje als prijs o
had, en daardoor een waarde o
van plm. ƒ 4-0,- op de prijzen- o
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tafel aan zijn neus voorbij 
liet gaan
Dat oudere atleten door het 
publiek worden betiteld met 
oude lichaamsdelen 

8o Dat overwinningskussen aan 
transpirerende dames en 
meisjes toch anders overkomt 
dan ik gedacht had 

9. Dat menig atleet en atletes 
na afloop met een stevige 
handdruk avantri bedankte 
voor een fijne sportmiddag 
Dat ik na afloop toch tegen 
de organisatie van de 
derde parkloop op zie

PIET STAM

r-ar"!

rvi

Buiten de wedstryddata5s treft u in 
deze kalender ook andere aktiviteiten 
van avantri.

Zaterdag 5 april 
boezemloop
De plaats van handeling is de loet in 
berkenwoude.
om 14.00 uur is de drie kilometer
om 14.30 uur is de vier en halve km
om 15.15 uur .is do negen kilometer.

Woensdagavond 9 april
prestatieloop
De gloppor scholen gemeenschap te 
capelle a/d ijssel organiseerd in 
samenwerking met het vrije volk en 
atletiekvereniging metro deze loop.
Op deze school zitten aardig vrat avantri- 
leden, die we niet teleur moeten 
stellen.
Ga dus daar naar toe.
De wedstrijd begint om 18.45 uur.
De afstanden zijn 3, 6 en 9 km.
Startplaats o.s.g. de glopper 
alkenlaan 83, capelle a/d ijssel 
Nadere inlichtingen bij rinus pecht, 
purmerhoek 332, capelle a/d ijssel, 
telefoon 010-511103



Zaterdag 12 april 
Zoetermeer 
c, d en pupillen

13 april zondag 
rottcrdam
a, b-junioren en senioren

zondag 20 april 
rottordan ■
a, b-junioren en senioren 
o.a. 10 km
Zondag 27 april 
zoetermeer
a, b-junioren en senioren 
o.a. polsstokhoog en een 10 km.

Woensdag 30 april 
alphen aan den rijn 
volkscross 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ +
+ SCHOONHOVEN +
+ 30 APRIL +
+1 KONINGINNEDAG +

+T
+ Met toestemming van de oranje +
+ vereniging organiseert avantri +
+ op het doelenplein een feest +
+ markt . +
+ Deze feestmarkt zal uit drie +
+ delen bestaan, te wetens +
+ een antiekbeurs, een kunst +
+ beurs, en een door avantri te +
+ verzorgen gedeelte. +
+ Wij denken aan een rommelmarkt +
+ een paar kramen met diverse +
+ verko opaktivit ei ten met z.g. +
+ bazar-atrakties enz. +
+ Het is een duidelijke zaak dat +
+ om een en ander te doen slagen +
+ wij uw medewerking niet kunnen +
+ missen. +
+ U kunt ons helpen door voor de +
+ rommelmarkt spullen bij elkaar +
+ te organiseren, bij u zelf en +
+ uiteraard bij baren en kennissen +
+ Geef ons een seintje (bij een +
+ bestuurslid) en wij komen het +
+ bij u ophalen. +

+ Een tweede is, dat u zich
+ beschikbaar stelt op deze
+ koninginnedag om te helpen op de 
+ feestmarkt.
+ Met de opbrengst hopen we een
+ verlichting op de stormbaan te
+ kunnen realiseren.
+ U ziet het, uw tijd en moeite aan 
+ avantri besteed, zou uit kunnen
+ monden in een nuttige en nodige
+ uitbreiding van onze
+ verenigingsmogelijkheden,
+ Doe mee, ga spullen verzamelen.
+ Geef u op als medewerker(ster)
+ aan de feestmarkt.
+

+
+ naam;
+
+ adres:
+
+ zal spullen verzamelen voor de
+ rommelmarkt.
+
+ geeft zich op om met de feestmarkt 
+ medewerking te verlenen.
+
+ Deze bon uitknippen en inleveren 
+ bij een van de bestuursleden
+
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Donderdag 1 mei 
schoonhoven
Op deze dag houdt avantri haar eerste 
instuif wed strijd van het nieuwe 
baanseizoen»
Wij hopen dat vele avantrianen deze avond 
naar de baan zullen komen voor de 
wedstrijden of om te jureren, 
programma;
heren 100 meter, 1 mijl, kogelstoten 
jongens-a 1500 meter, kogelstoten 
jongens-b 100 meter, 800 meter, hss, kogel 
dames 100 meter, 1500 meter, hoog, speer 
meisjes-a 1500 meter, hoog 
meisjes-b 100 meter, 800 meter, ver, speer

+
+
+
+
+
+
+
+
.j.

■f
+
+
+
4-r
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+



Zaterdag 3 mei 
reeuwijk
persoonlijke goudse meisjes 
kampioenschappen

Zaterdag 3 mei 
schoonhoven
persoonlijke goudse jongens 
kampioenschappen

Zondag 4 mei
plaats is nog niet bekend 
ab-jongens jeugdkompetitie

Zondag 4 mei 
den haag
regionale wedstrijd senioren en 
c-junioren

Zondag 4 mei 
schoonhoven
snelwand el wed strijd voor junioren 
SELEKTIE VOOR DE LANDENPLOEG

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
-f. +
+ ZONDAG 4 MEI +
+ EN +
+ MAANDAG 5 MEI +
+ BEVRIJDINGSVUUR +
+ +
+ Avantri zal weer de estafette +
+ verzorgen van wageningen naar +
+ schoonhoven. +
+ Heeft u zin om mee te gaan +
+ geeft u dan op en wel zo +
+ spoedig mogelijk bij een van +
+ de bestuursleden. +
+ +
+ Het vervoer naar wageningen +
4-1 geschiedt per auto. +
+ +
+ Het vervoer naar schoonhoven +
+ is per benenwagen of +
+ bezemwagen. +
+ +
+ Om half twee ’ s nachts gaan +
+ in de wagens. +
+ +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Donderdag 8 mei (hemelvaartsdag) 
reeuwijk
xv^T.sale baanwedstrijd
u.a. olympische estafette
wordt dit weer een verbetering van het
gouds rekord door onze ploeg?
Zaterdag 10 mei 
zoetermeer
Eerste van de vier pupillenwedstrijden
in de afdeling gouda
+ ++++++++++++++++4- +  +
+ +
+ ZONDAG 11 MEI +
+ EERSTE KOMPETITIEDAG +
+ VOOR SENIORENPL OEGEN +
+ +
+ Waar de wedstrijd wordt gehouden +
+ is op dit moment nog niet +
+ bekend. +
+ +
+ Zet deze dag op je agenda. +
+ +
+ Waarschijnlijk komen vrij met twee +
+ ploegen op de proppen +
+ +
+ +  4- +  + +  +  +  +  +  + + +  +  + +  + + +  +

Vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 
aav’36
goudse seniorenkampioenschappen

Zaterdag 31 mei 
reeuwijk
goudse meerkampen 
dames en meisjes

Vrijdag 30 en zaterdag 31 mei 
zoetermeer 

* goudse meerkampen
jongens b-c-d- 

’ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+  +ZONDAG 1 .JUNI
* TWEEDE KOMPETITIEDAG 

VOOR SENIOREN
* PLAATS NOG NIET BEKEND *
* NOTEER DEZE DATUM IN JE AGENDA
+  +  +  +• +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

W



Donderdag 12 juni 
schoonhoven 
instuif wed strijd

Zaterdag 14 juni
schoonhoven
pupillenwedstrijd

Zaterdag 14 en zondag 15 juni 
di strict skampioenschappen 
plaats niet bekend

Woensdag 18 juni 
aav’36
goudse estafette kampioenschappen

Zaterdag 28 en zondag 29 juni 
schoonhoven
tienkamp jongens-a en senioren

Woensdag 16 juli 
schoonhoven
o.a. olympische estafette
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 1T
+ +
+ INSCHRIJVINGEN .+
+ VOOR WEDSTRIJDEN +
+ +
+ Inschrijvingen dienen ongeveer +J_1 2 weken voor de wedstrijd plaats +
+ te vinden bij piet stam, +
+ galvanistraat 64. +
+ De voormalige wedstrijdsekreta- +
+ ris heeft nog een zwarte lijst +
+ van de aktieve wedstrijdleden +
+ van nog te betalen wedstrijd- +
+ gelden. +
+ Hij zal tevens de licentiegelden +
+ bij jullie op komen halen, +
+ deze bedragen ƒ 5,50 voor de +
+ junioren en ƒ 11,00 voor de +
+ senioren. +
+ +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

U doet Uw beAt b i j  de beoefening  
van Uw Apostff??
ONZE mem en doen 
d a t b i j  hun iveAk!
neemt U een* een 
psioefi! ?

aannemeAA bed/vi j  & 
de WU/TER b van ENGELEN 

doe h e t  zeX ^-ivlnkei 
KEUKENCENTRUM SCHOONHOVEN 

Haven&'tsiaat 40-TeZe^oon 01823-3018



M f a a t

MODESCKOENEN

Haven 80 Tel. 01823-2385

VOOR AL UW
FEESTELIJKE
DRANKEN

U BENT 
VAN HARTE 

WELKOM 
IN ONZE 

RUIM
| GESORTEERDE 

SLIJTERIJ
ook gekoelde 

dranken

de
lek SCHOONHOVEN 

TEL. 01823-2357 
LEKDIJK 1
hoek havenstraaisewal

VOOR ALLE 
ZUIVELPRODUKTEN

VAN DEUR TOT DEUR

NICO TERLOUW
BENELUXLAAN 60, TELEFOON 2321

Nieuws uit capelle a/d ijssel

Onze nieuwe leden van.de scholengemeen
schap de glopper te capelle a/d ijssel 
zijn zeer aktief.
Dit blijkt wel uit onder staande 
wedstrijdverslagen die ik van nico de 
jong ontving.
Nico en gymleraar rinus pécht weten vele 
scholieren enthousiast të maken voor de 
atletiek.
Dat houdt voor dit seizoen in, dat aan 
vele crosses'en prestatielopen wordt 
deelgenomen.

ZANDV00RT
10 november 1974

Rinus pecht was een van de plm. 800 
deelnemers van de door aac georganiseerde 
volk smarathon.

FW1
r ?



Het parkoers over het racecircuit is 
dubbel zo zwaar vanwege de steeds 
terugkerende beklimmingen»
Rinus eindigde op de 321e plaats 
in 3 uur en 31 minuten.

KRALINGENLOOP

Rinus pecht en b-junior gijs evergroen 
namen deel aan de 15 km. wedstrijd 
voor senioren.
Gijs kwam tussen de senioren bij bar 
slecht weer goed uit de voeten.
Zijn tijd werd 6l minuten en 50 sekonden. 
Rinus liep de afstand in 64 minuten en 
36 sekonden.
D-junior erwin bol uit lekkerkerk 
liep bij de jeugdprestatielopers in 
de voorste gelederen.
Nico de jong liep in z’n bekende 
bezadigde tempo de 7 a 8 km.

GOEN MOULIJN PRESTATIEL00P
11 januari

Hier liepen rinus en nico de plm.
8 km. lange prestatieloop.
De tijden waren resp. 27 en 37 minuten.
Erwin bol ging bij de 4 km. jeugd- 
prestatieloop als laatste van start, 
doordat we te: laat aankwamen.
Zijn tijd' was plm. 15 minuten.

PENDRECHT TRANSVAAL
18 januari

De 8 km. prestatieloop werd door 
rinus en nico in resp. 26 en 32 
minuten afgelegd.
Erwin beeindigde de 4 km, jeugdloop 
als 14e in 1-5.35 minuten.

BOLNES 
25 januari

Nico de jong volbracht de 8 km. 
prestatieloop in plm. 15.35 minuten»

MAZDA
DE EXCLUSIEVE

AUTO voor een groot publiek

Dealer voor Schoonhoven en Om streken

a u to b e d r ijf
J. de Kluiver T e l  c , 8 2 , - 2 a o s

restaurant 
liclucöcrc
LEKDIJK 2— 8 
TELEFOON 
01823-2377-2723

è ïililauiibim) 
den /turf6//
LEVERT AL UW DRUKWERK 

SP ECIA LITE IT  

FAM ILIEDRUKW ERK EN 

HANDELSDRUKW ERK

schoonhoven
van leeuwenhoekstraat 14
tel. 01823-3794



BARENDRECHT
$ februari

^  >3̂

V A N  D E R  HEIDEN’S 
MODESTOFFEN
DAM 6
TELEFOON 01823-3721

VAN DER HEIDEN’S 
DAMESMODE
KOESTRAAT 103
TELEFOON 01823-3356 __________

Voor al uw tapijten  en gordijnen en vitrages 
zijn wij het juiste adres 
Altijd met hoge kortingen aan de rol 
in voorraad G ra tis  v a k k u n d ig  gelegd

Onder elk wollen tapijt, gratis ondertapij* en 
tapijtlatten
Op alle meubelen 10°o korting 
Op alle artikelen 5 ja a r  slijtgarantie

Jith Lopikerstraat 18 - Schoonhoven 
Tel. 01823-3783, privé 03475-1284

LEO SMIT
VERKOOP en 
REPARATIE van

*  Radio *  T.V.
* Afspeel

apparatuur
*  Elektrische 

huishoudelijke 
apparaten

Edisonstraat 11 
Telefoon 01823 3227

TIMMER EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. LOEF
UW BEDRIJF VOOR
NIEUWBOUW, VERBOUW EN REPARATIE 
LEVERING VAN HOUT EN PLAATMATERIALEN

Koestraat 46-48 

Schoonhoven 

Teletoon 01823-2698

Onder de deelnemende prestatielopers 
weer nico en rinus, die na enkele 
weken op non aktief te hebben gestaan 
weer in aktie kwam.
(rinus was’s avonds tijdens de training 
in een gat in de weg gestapt, wat hem 
een stevige enkelblessure bezorgde)
Rinus liep met nog een dikke enkel en 
nog een klein stukje in de kraag,

, /ariwege een carnavalsviering de avond 
te voren, de 12 km» in precies 1 uur.
Nico liep de afstand zwaar ploeterend 
in 69 minuten.
BAARN
9 februari

De av baarn organiseerde de tiende 
domeinen-cross.
Junior erwin bol nam deel aan de 1500 
meter.
Hij plaatste zich als l6e in 5.41 minuten. 
Er waren 15 prijzen te verdelen dus pech 
voor erwin.
Rinus en nico volbrachten de 5600 meter 
prestatieloop.

SCHIEDAM / HARGA SPORTPARK
15 februari

Rinus liep de 16 km in plm. 64. minuten.
De 8^-km. volbracht nico in 39 minuten.

ZEIST
16 februari

AV hellas organiseerde de panboscross. 
Hier was gijs evergroen weer eens aan de 
start.
Gijs liep de 15 km. prestatieloop in 
plm. 19 minuten.
Hij eindigde als derde.
Erwin eindigde als 3.1e in 23 minuten.
Ook nico sprintte deze afstand bij lekker 
zonnig weer.



GORKUM 
22 februari

AV typhoon organiseerde de tiende 
nationale vestingloop.
Avantri werd vertegenwoordigd door 
1 atlete, en 3 atleten»
Onze atlete lia ende slaagde er in 
om alle dames uit het zicht te lopen? 
Haar prestatie werd beloond met een 
waardebon. ;
Bjj de jongens-d presteerde erwin bol 
het, om van de 12 deelnemers als 
tweede te eindigen.
Hij. liep de 1000 meter in 3.10 minuten.

BENNEKOM 
22 februari

Hier liep rinus pecht een 20 km. in 
1 uur 17 minuten en 7 sekonden.
De afstand klopt niet helemaal 
gezien de tijd.
UTRECHT
22 februari

De utrechtse atletiekvereniging hellas 
organiseerde in de veilinghal, 
croeselaan een indoor-wedstrijd.
Voor deze wedstrijd bestond niet 
bepaald veel belangstelling.
Zo kon het gebeuren dat onze b-junior 
dick v. d. dool alleen senior t. maat 
boven zich „moest dulden bij het 
hoogspringen.
T, maat sprong 1.73 meter en dick 
sprong in zijn eerste wedstryd van dit 
jaar gelijk weer 1.70 meter.
Dit is een evenaring van zijn per
soonlijk rekord buiten en eveneens van 
het goudse rekord jongens-b dat op 
naam staat van frans van der ham.

GRONINGEN
22 februari

De verrichtingen in de martinihal te 
groningen stonden onder grote 
belangstelling van atletiekminded 
nederland.
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HEILOO
23 februari

Tias hield hier zJn 5 en 10 km. 
trimlopen»
Nico de jong was in een dolle bui in 
zJn eentje heel vroeg van huis 
gegaan.
Hij liep hier reeds om 11 «00 uur bij 
prachtig zonnig weer te trimmen»

SCHOONHOVEN
1 maart

De tweede avantri parkloop werd een 
groot succes.
Niet minder dan 106 wedstrijdlopers en 
loopsters kwamen door de finisch,. nadat 
ze hun afstand over het mooie parkoers 
door het park en langs de gracht en de 
wetering hadden afgelegd,
De prestatieloop werd door een 320 
deelnemers(sters) volbracht.
Alle drie de afstanden trokken vele 
enthousiastelingen die na afloop 
werden beloond met een medaille»
Terug naar de wedstrijdloopsters die 
2000 meter moesten afleggen.
Winnaar bij de dames werd ellen v.d, 
bunt van sportclub reeuwijk in 7.23 
minuten*,
Lia ende van avantri eindigde als 
vierde in 8.11»
Astrid van schooten van aav’36 liep 
7.19 minuten en werd daarmee winares 
bij de a-meisjes.
Bij de jongens-a eindigde bert van den 
dool als vierde, hij liep de 3800 meter 
in 14»23 minuten.
Rob voorsluis en renê scherrenberg 
finischten als 4e en 5e bij de jongens-b 
in resp. 14°32 en 14.42 minuten»
De senioren leverden een spannende 
strijd over 7600 meter, waaruit henk 
tiebosch van metro als sterkste loper 
te voorschijn kwam en als eerste 
finishte in 22.25 minuten.
Hij werd op de voet gevolgd door de 
veertiger dirk de bruin van avr in de 
tijd van 22.27 minuten.
Kees van der heul van avantri slaagde

er in om in de vierde en laatste ronde 
piet wink van phoenix voorbij te gaan, 
zodat hij beslag kon leggen op de derde 
plaats in de tijd van 22.36 minuten.
Voor deze prestatie kreeg hij een etentje 
aangeboden van tafeltennisvereniging 
smash,
De tijd van piet wink was 22.44 minuten. 
Als tweede avantriaan finishte ons nieuwe 
lid frans rietveld, die als 31e binnen
kwam in 25.40 minuten.

1 Jan zijderlaan eindigde op een 35e plaats 
in 25.50 minuten.

- Vlies scheepers' stelde zich zelf teleur
door als 51e te eindigen in 27.06 minuten 
Ook een nieuw lid van avantri is ruud 
smithuis uit amnerstol.
Hij liep de 7600 meter in 28.48 minuten 
wat de 72e plaats betekende.
Van de avantri-trimmers was de opkomst 
matig, hoewel dick wesdorp het goede 
voorbeeld gaf door de 3800 meter te 
volbrengen,
De scholengemeenschap de glopper uit 
capelle a/d ijssel, waar onder andere 
nico de jong, erwin bol en rinus pecht 
avantrileden zijn̂ was met een dertigtal 
jongens en meisjes vertegenwoordigd.
De bartholomeusschool uit schoonhoven 
kreeg evenals vorig jaar de beker voor de 
school met de meeste deelnemers,
We zullen maar hopen dat we door het 
organiseren van de parkloop, de jeugd 
er toe kunnen brengen regelmatig aan spor 
te doen.
Pr S. dit geldt natuurlijk ook voor de 
oudere generatie5s.

IJ SSELMHIDEN
2 maart

t Bij de aac strandloop liepen bij mooi weer 
d-junior erwin bol de 6 km» in plm.28 min

/ B~junior gijs ©vergroen liep heel sterk 
de 11 kme uit in plm. 44 minuten,
Nico de jong was met z’n plm. 58 minuten 
zeer content.



UTRECHT
2 maart

Rinus pecht liep te utrecht een halve 
marathon in 1 uur 25 minuten en
23 sekonden.

DORDRECHT 
8 maart

De vereniging hercules organiseerde 
eeen halve marathon»
Rinus pecht wist zich als 39e te 
plaatsen in een tijd van 1 uur en 26 
minuten en 10 sekonden.
Nico de jong (hoe ouder hoe gekker) 
waagde zich voor het eerst aan dit 
grove werko
Hij haalde met veel pijn en doorgelopen 
benen de finish in 1 uur en 59 
minuten.
Op het fraaie parkoers werden de 
wormen uit de dijk gelopen, waar je als 
achterblijver danig last van had.
Je moet ze steeds mis stappen, anders 
raak je in een slip.
Heel plezierig was het om hier sport
vriend en avantrilid jan post voor 
de 2e maal in 7 dagen aan het werk te 
zien,
We hopen jan weer veel tegen te zullen 
komen.
Jan loopt ook mee in de fakkel- 
estafette op L en 5 mei van wageningen 
naar schoonhoven.

ALPHEN A/D RIJN
8 maart

Zaterdagmiddag namen 10 pupillen van 
hans sterrenburg deel aan de door 
aav?36 georganiseerde indoorwedstrijd 
in de rijnstreekhal,
In totaal 200 jongens en meisjes 
namen deel aan een driekamp.
De jeugd is in drie leeftijdsgroepen 
onderverdeeld, n.1. de pupillen-b 
(8-9 jaar) de pupillen-a (10-11 jaar) 
en de junioren-d (12-13 jaai)
Bij de pupillen-b bereikten jaap buys 
en karei in ’t hout, die zijn eerste

BEL 01823-2231 
HEYNEMAN’S 
TAXIBEDRIJF
OUDE HAVEN 1 — SCHOONHOVEN

LICHTE EN ZWARTE BRUIDSWAGENS 
MET VOLGWAGENS 
ALLEN MERCEDES 

UW BRUIDSSTOET MOET 'AF' ZIJN 
OOK VOOR ZIEKENVERVOER

ASsk...
deze advertentie ziet..
tH U H E E F T  M OEITE 

■ DEZE T E K S T  TE  L E Z E N .. .. ,  
DAN IS H ET TOCH TUE»
OAT U W O O E N  E E N  
6 Q 6 D Ê -H U L P  K R IJ6 E N .
LA AT ONS U  A D V IS ER EN  
81J  D E  A A N S C H A F  VAN

DE JUISTE B R I L . . . .

HOON
Haven 75 
Schoonhoven 
Telef. 01823-2328

ZOEKT U EEN
SCHRIJFBUREAUTJE OF BUREAU?

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

STADHUISSTRAAT 17 
TELEFOON 2537



loodgieters 
wal38 installateurs
SCHOONHOVEN 

TELEFOON 01823-2491

VOOR HEEL 
UW  HUIS NAAR

berkels tapijtenhuis

SCHOONHOVEN
Haven 50 - Telefoon 01823-3901

Voor uw geneesmiddelen, ook reformartikelen 
cosmetica, elastieke kousen, kniekappen en 
enkelstukken (ook opmeten), smeersels en zalven 
naar het vertrouwde adres:

D R O G I S T E R I J  
E L S E N A A R

gedipl. drogist, parfumeuze, 
bandagiste en haarspecialiste 
Haven 33, Schoonhoven, tel. 2405

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

wedstrijd liep, resp. do 5e en 12e plaats0 
Hun prestaties waren als volgt; de 35 
meter in 6.4 en 7.2 sekonden; balwerpen
19 en 20 meter; 600 meter in resp. 2.41.7 
en 2.48.4 minuten.
Bij de;pupillen-a leverden vier avantri- 
pupillen de volgende■prestaties op de 
nummers kogelstoten, 35 meter en 600 
meter-.
Rocus van iperen behaalde met 5.75 meter, 
5,9 sekonden en 2.29 minuten de 5e plaats. 
Marcel posthuma eindigde op de 8e plaats 
met 5.45 meter, 6.1 sekonden en 2.23.8 
minuteno
Clifford lont en bennie buys eindigden 
resp. als 30e en 35e met de volgende 
prestaties; 5.38 en 4.70 meter met de 
kogel, 6.5 en 6.8 sekonden op de 35 meter, 
2.45.1 en"2.30*8 minuten op de 600 meter. 
Bij de junioren-d behaalden stuart, dirk, 
murphy en rob de volgende resultaten; 
stuart lont, murphy lont,
35 meter 6.1 35 meter 6.6
600 meter 2.30.4 600 meter 2.41.3
hoog 1.15 hoog 90
33e plaats 56e plaats
rocus v iperen dirk den boer
35 meter 7.0 35 meter 6,5
600 meter 2.36.1 600 meter 2.24.4
hoog 90 hoog 100
58e plaats 46e plaats
HILVERSUM
9 maart

Hier liep onvermoeibare rinus pecht alweer 
een 20. ka, al moest hij hier toch wel gas 
terugnemen.
Twee halve aarathons in 2 dagen is ook wel 
wat veel.
Wies scheepers finishte .in zijn groep als 
elfde in de tijd van 31.05.0 ainuten.
De veteraan uit de avantrifamilie, piet 
staa, liep zijn afstand in 23.02.0 minuten, 
Hij was goed voor de zesde plaats.



AARDAPPELEN - GROENTEN 
FRUIT
DELICATESSEN EN WIJNEN

J. den Braber
Lop ikerstraa t 28 
S choonhoven 
Telefoon 26 80

dickhoff foto
cine

Lopikerstraat 57 
Tei. 01823-2992

KEUSEL
10 maart

Tijdens de nederlandse veldloopkampioen- 
schappen, die deze zondag door avr?ó9 
weiden georganiseerd, heeft kees 
van der heul de naam van avantri weer 
op waardige wijze verdedigd, door in 
een gespecialiseerd veldlopersgezel
schap de 12e plaats voor zich op te eisen» 
De wedstrijd voerde de deelnemers over 
drassige grond waar atleten onherkenbaar 
van de modder vandaan kwamen»
De afstand bedroeg 12-g- km.
Al direkt na de start was kees te 
vinden in het groepje dat vlak achter 
de kopgroep van vijf man voortploeterde,
Jos hermens werd kampioen, dankzij het 
snelle tempo dat hij op het laatste 
stuk nog kon opbrengen.
Hij werd gevolgd door bram wassenaar en 
haico scharn.
Kees liet met zijn 12e plaats, vele 
lopers van naam achter zich, waaronder 
ook dirk de bruin die in de parkloop 
voor kees eindigde.

restaurant
de stadsherberg

bruiloften 
dmers 

recepties 
koffietafels

feestavonden 9 .  ̂ tei. 2330

opweg 2 
schoonhoven

VOOR AL UW 
RADIO- EN  T EI.F .VISir: 
APPARATUUR

verhoef kerkstraat 11 
schoonhoven 
tel. 3369



DE
VERJAARDAGEN
IN
DE
MAAND
APRIL

2 april
mevr. van egmond

7 april
mevr. van veen

8 april
dick van den dool

9 april 
mevr. driesen

9 april 
dhr. straver

11 april
mevr. den oudsten

19 april
herik de leeuw den bouter

20 april 
dhr. smits
20 april 
dhr. beljaars

29 april 
dhr. van eek

De redaktie
wenst iedere jarige
een prettige dag toe,

=^ioMcëntrui
op de 2e etage vindt u onze

0  FM SHOP

met o.a.

spijkerbroeken 

^  korduroybroeken

diverse andere j e 3 HS 

0  moderne terlenka

en tweed pantalons

kostuums
*

en een enorm uitgebreide

kollektie getailleerde 
overhemden

hirts

om te onthouden

FM SHOP
*

FAVETEX 
MODECENTRUM
koestraat 121a

schoonhoven 
tel. 0 1 82 3 -2504



PORSUL
SCHOENEN 

NODE 
SCHOENEN

lopikerstraat 29  telefoon 3 7 2 4

de
nutsspaarbanh
voor al uw 
geldzaken

DATSUN kruispoortstraat 2 - 4 
schoonhoven 
telefoon 01823-2546

AUTOBEDRIJF
ERKENDE RIJSCHOOL (VAMOR) 
VERKOOP EN INRUIL 
DATSUN-OEALER

GROENEVELD
vlees staalt spieren!

SLAGER  
WOONING

KOESTRAAT 75 - SCHOONHOVEN - TEL 2672

atleten 
op de

kOW et

J E S S E  O W E N S

De story van owens zou door dickens ge
schreven kunnen zijn. Als jongen uit een 
arm gezin, die later als discjockey in 
een platenprogranuna 25.000 dollar per 
laar verdiende, heeft zijn land gediend 
als de atletische ambassadeur, die mil
joenen in zijn ban hield en bemind was 
ioor zijn eenvoud» Een man, die in de 
portrettengalerij in de wereld van de 
atletiek niet kan ontbreken, omdat hij 
een voorbeeld is geweeest voor de jeugd 
van de gehele wereld. Het hele jaar 
werkte hij met de rest van het gezin mee 
op do katoenvelden van alabama, maar toen 
e,egen kerstmis vader met lege handen 
“erugkoerde, omdat de landeigenaar meende 
dat er te weinig was overgebleven om 
onder zijn werknemers te verdelen, beteken
de dit maar één ding; honger lijden. Het 
'.ras een groot gezin van james cleveland 
owens en zijn vrouw emma, want hij moest 
elf monden te eten geven. De op een na 
ie jongste was een lange magere jongen, 
-.onder geld of goed bereikte de familie 
evens cleveland en daar ging vader owens 
'..'erken in een ijzergieterij, terwyl jesse 
een baantje vond bij een schoenmaker. Hij 
ging als zeven jarige naar school en toen 
ie onderwijzeres hem vroeg hoe hij heette, 
zei hij verlegen jesse. Zijn ambitie was 
ee-r.s een schoenenzaak te hebben, maar dat 
heeft hij nooit bereikt, Hij werd piccolo, 
■-tr-kelbediende, leider van een dansorkest, 
hetelbeheerder, badmeester. Hij is eigenaar 
reveest van een sportzaak en assurantie

t



kantoor. Hij had de landelijke leiding 
voor de verbetering van de lichame
lijke opvoeding in amerika en is chef van 
depersoneelsafdeling van ford geweest. 
Zijn sportcarriere had hij te danken aan 
de ier charly riley, die jesse ont
dekte. Toen jesse als jongen van 15 
de 100 yards in 10„8 sekonden liep en 
lc87 meter hoog sprong, wist riley dat 
hij een kampioen onder handen had» 
Dagelijks ontmoette hij jesse in hot 
park5 gaf hem raad en hielp hem. Toen 
jesse in 1936, nadat hij beroepsatleet 
was geworden zijn eerste tienduizend 
dollar had verdiend, hielp hij zijn 
vader en moeder uit de nood. Jesse 
maakte naam in 1933 toen hij tijden 
schoolwedstrijden in chicago de 110 
yards in wereldrekordtijd liep. Door zijn 
prestaties bij het hardlopen, o eer de 
horden en het verspringen xron zijn 
school het kampioenschap van cleveland 
en was hij een gevierde held. Maar 
jesse gaf niet veel om die schouder
klopjes, aangezien duizenden zonder 
werk liepen en het bij hem thuis maar 
mondjesmaat was. Hij kreeg .aanbiedingen 
van universiteiten, en nam die van 
ohio aan, omdat hij daar lift jongen kon 
irorden, In die lift studeerde hij en hij 
trainde wanneer hij, niet behoefde te 
werken. Als salaris kreeg hij 150 
dollar in de maand en daarvan stuurde 
hij zijn ouders 50 dollar. Toen hij 20 
was, trouwde hij met minnie ruth 
solomons, die werkte in een schoon
heidssalon. Een jaar later, op 25 mei 
1935, bereikte hij een hoogtepunt in 
zijn atletiekcarriere. In ann arbor 
zou zijn team uitkomen, maar jesse 
voelde zich nietgoed en had pijn in 
zijn rug als gevolg van een val tijdens 
een stoeipartij met medestudenten,
5 morgens kon hij amper uit zijn bed 
komen en zijm trainer had zijn rug met 
spaanse peper ingewreven. Toen zij hem 
opriepen voor de 100 yards moest hij zich 
optrekken aan een van zijn ploeggenoten 
en het koste hem 10 sekonden om in de 
startblokken te komen. Toen klonk het 
startschot en vanaf dat moment heeft

hij van de pijn in zijn rug niets meer ge
voeld. Hij evenaarde het wereldrekord 
3irer 100 yards met oen tijd van 9*4- sek.
Tien minuten later vestigde hij een 
nieuw wereldrekord op het nummer ver
springen met 8,13 neter-een rekord dat 25 
jaar stand zou houden- en negen minuten 
daarna liep hij de 220 yards in 2o.3 sek. 
een verbetering van het wereldrekord met 
~aar liefst 3/l0 sekonde. Ruim twintig 
minuten later scheerde jesse over de 
220 yards horden in 22,6 sekonden, 
eveneens een wereldrekord. Hij zelf noemt 
iat een van. de mysteries in zijn leven, dat 
hij nimmer heeft kunnen verklaren.
In 1936, tijdens de spelen van berlijn, won 
jesse de gouden medailles op de 100 en 
200 meter, het verspringen en de estafette. 
Als een gevierde held kwam hij in zijn 
vaderland terug,
larry snijders ried hem aan beroepsloper 
"e worden omdat er voor de kleurling in 
amerika toch niets anders was weggelegd.
De legendarische jesse owens fungeerde 
zijdens de spelen rome en later te tokio 
als een bij uitstek deskundig commentator 
voor de amerikaanse televisie.
Hij was nog steeds de eenvoudige en graag 
lachende man, die trots de foto’s van 
zijn vrouw en kinderen toonde.
Atletiek heeft mijn leven bepaald en 
maakte de dromen waar van de katoen- 
velden van alabama,
'at kan ik nog meer wensen?
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HET BESTAAN VAN DE BAAN

Natuurlijk is die baan er niet voor 
niets, je loopt er wedstrijden op, maar 
je kunt er ook op trainen.
Vooral nu het baanseizoen is begonnen. 
Maak er ruimschoots gebruik van,

SPORTKEURING

Binnenkort bestaat er gelegenheid ge
keurd te worden, wat voor de wedstrijd- 
beoefening een vereiste is.
Een oproep zal bij de te keuren leden 
in de bus worden gedaan - als men niey 
kan, zeer tijdig afmelden bij gerrit de 
jong, koestraat 132, door de kaart in 
de brievenbus te werpen, zodat een 
ander mee kan gaan voor de keuring.

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
+
4*

W E R K L O O S  +
+

John carlos, de amerikaanse +
sprinter, is al zeven en een +
half jaar werkloos. +

+

Sinds hij by de olympische +
spelen in mexicostad derde +
werd op de 200 meter en met +
de winnaar tommle smith op +
het erepodium demonstreerde +
voor de black power beweging +
verdiende hij voor een +
topsporter slechts een +
bescheiden hoeveelheid geld. +

+

Zijn pogingen om in de +
zakenwereld aan de slag te +
komen en zijn inzetten in de +
beroepsvoetbalclubs van +
philadelphia, new york en +
montreal liepen op niets uit» +

+

Veertig sollicitaties bleven +
in de maand maart +
onbeantwoord» +

+

Bij de managers overheerst de +
gedachte dat als men carlos +
in dienst neemt, men zijn +
verstand verloren heeft +

+
+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
+

J U R Y C U R S U S  *

Binnenkort wordt in *
schoonhoven een jurycursus 
gehouden, belangstellenden +
kunnen zich opgeven bij +
c. v.d. dool +
alb. beylinggracht 44 +
schoonhoven +

+
+  +  +  +  +  +  +  +  +  + . +  +  +  +  +  +  +  +  +



VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING

Op maandagavond 3 maart hield onze 
vereniging haar jaarvergadering in de 
kantine op de stormbaan.
Helaas gebruikten er maar weinig 
leden de gelegenheid om een gratis 
’bakkie troost’ te drinken.
Begonnen werd met het openingswoord 
van de voorzitter dool, waarna het 
verslag van de sekretaris de jong 
en de cijfers van de penningmeester 
rond voor gesneden koek bij de koffie 
werden aanvaard.
Een ander punt was de begroting voor 
het jaar 1975? wat na enige vragen 
en antwoorden werd verduidelijkt.
Het kwam er op neer dat we een 
contributieverhoging bij de senioren 
moeten toepassen.
De contributie werd met ingang van 
1 mei 1975 met 50 cent per maand 
verhoogd.
Geen schrikbarend bedrag, maar we 
kunnen echt niet anders.
Tevens werd besloten om voor nieuwe

leden een inleggeld van ƒ 5,- te heffen, 
‘zez hierna volgende punt was de 
ze stuursverkiezing.
Het zittende bestuur moest in haar geheel 
aftreden maar stelde zich herkiesbaar,
-etgeen prompt werd herkozen door de 
aanwezige leden.
::r de trimafdeling waren er twee 

vakatures, doch het bestuur stelde mevr. 
z;:s sluis kandidate, die met algemene 
szc-naen werd aanvaard, door de knikkende 
aanwezige leden.
I: zweode vakature werd na enig aarzelen 
izzr cees van der meer aanvaard.
-;z bestuur vindt het fijn dat deze twee 
_eien willen meeehelpen aan de opbouw 
Tar. avantri, want al zijn we allemaal nog 
naar beginnelingen (enkele uitgezonderd) 
-:-n zal nooit kunnen zeggen dat zij niet 
azzief zijn.
J-: verkiezing van de kascommissie leverde 
reen grote problemen op, de heren frans 
~zr. der ham en pieter van den dool namen 
irze functie op zich. 
rzr.z 9 van de agenda was de rondvraag.
-ier kwamen punten aan de orde van 
-;rschillende genres, er werd onder meer 
r:-vraagd om ijs in de kantine te verkopen
- cm de uitbreiding van de trainings- 
z: gelijkheden, voor de junioren.
-i:z de jong zei dat avantri maar een 
z:;ie vereniging was, wat bepaalt niet 
zrettig klonk, maar op trainingseebied 
zzz er inderdaad nog wel wat 
.traen gedaan, en er stelden zich een 
aantal prominente atleten ter beschikking, 
:z nico, om de jeugdatletiek wat op 

een hoger peil te brengen.
-iz is beslist noodzakelijk, want er moet 
zizzand achter de deur staan, die die oude 
zaarten (waaronder ik zelf, 30 jaar) op 
zen duur moet kunnen vervangen.
I: vergadering werd om plm. half elf 
zesloten, en werd er nog gezellig 
nagekaart over diverse meningen.



VERHUIZEN

Als u gaat verhuizen hebben wij graag 
een berichtje daarvan, dit in verband 
met de bezorging van ons clubblad.
Wij als redaktie doen er alles aan om 
u op tijd van informatie te voorzien. 
Dat kan natuurlijk alleen als u mee 
werkt.

DE STORMBAAN

De naain van ons atletiekterrein heet 
de stormbaan.
De vele oud-militairen onder ons 
hebben, bij het horen van die naam, 
misschien al gelijk de balen.
Een geruststelling is echter, 
dat deze oude militaire oefenplaats 
is omgebouwd tot een uiterst snelle 
atletiekbaan.
Deze oud hindernis-baan mag echter 
geen hindernis meer zijn om te komen 
sporten.
Als redaktie/bestuur kunnen wij alleen 
maar zeggen, kom bij ons eens een 
keertje stirmen.
En als u dan komt trainen, ruim dan 
geMjk het kostbare materiaal op.

10% BIJ SLOOF

Als u sportartikelen bij sloof koopt, 
zit er voor onze vereniging een 
financieel extraatje in.
Het is namelyk zo, dat wanneer u 
sportartikelen koopt bij sloof, en u 
levert uw kassabon bij een van de 
bestuursleden in, dan ontvangt onze 
vereniging 10% van het bestede bedrag. 
We zijn sloof daar bijzonder dankbaar 
voor.
Misschien is het voor u een kleine 
moeite om even die rekening in te 
leveren.
Wij, en u dus ook, heeft er baat bij 
dat we een paar centen ontvangen.

Fa. Deerenberg
1^1 gediplomeerdJ opticien,

oogmeetkundige

haven 38 - 40 
telefoon 2412

DE OPTICICN VOOR UW BRIL

HET JUISTE ADRES 
VOOR AL UW 

ROOKARTIKELEN 
IS

LOPIKERSTRAAT 3 
SCHOONHOVEN
TELEFOON 2506 SIGARENMAGAZIJNCUBA

Puck
Kindermode

KLEDING VOOR 
JONGENS EN MEISJES 
VAN 2 TOT 12 JAAR

haven 59 - schoonhoven - telefoon 2062

voor

naar de vanouds 
bekende 
lederwarenzaak 
van schoonhoven

üederwaren

b.brands lopikerstraat 36 
telefoon 2428 
schoonhoven
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CATSBURG 
SCHOONHOVEN
Bergambachfersfraal 5 

Telefoon 01823-3367
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Fa. y. d. Wijngaard
BROMFIETSEN
RIJWIELEN TELEFOON^2930 "

LEENSTELLING BESTUUR

voorzitter:
: .v.d.dool
elbrecht beylinggracht 44
schoonhoven
telefoon 2566

sekretaris: 
g. de jong 
koestraat 132
Telefoon 010-330544

penningmeester: 
v, rond

schreuderstraat 21 
Telefoon 2196

:.veedorp 
-•al 2
Telefoon 010-144422

-T. sterrenburg
eiam van vianenstraat 55c

t.stam
galvanistraat 64 
Telefoon 3412

T e v r .  t.sluis
reinier de graafstraat 11

:. v.d. meer 
rctterdamseweg 21 
Telefoon 3301

-.schep
regiment van heutszstraat 4 
Telefoon 01804-20528



MEDEWERKERS(STERS)
GEVRAAGD
MET KONINGINNEDAG!!!!!!!!!!!!!!!

Met oog op het koninginnefeest, 
zoeken wij helpers en helpsters om 
in de kramen staan.
Mensen die zich hiervoor beschikbaar 
willen stellen (al is het maar voor 
een paar uur) kunnen zivh opgeven 
bij een van de bestuursleden.
Met aller inzet kan er een geslaagde 
feestelijke dag gemaakt worden.
BESTUUR

De trimvertegenwwordigers in het 
bestuur van avantri zijn:
G. v.d. Meer 
Rotterdamseweg 21 
D. wesdorp 
Wal 2
Mevr. T. Sluis
Reinier de graafstraat 11
VERHUIZEN

Bij een eventuele verplaatsing, gaarne 
een berichtje aan het bestuur.

— ........~  ■ ■
! H. A. de Langen

Vaalcg en onderhoud van

l-LKCTR. LICHT , KRACHT-,
R \I)1 0 - KN TUL KV ISIK-INSTAI/- 
l.XTIKS

* landelijk erkend. 

---------------------------------  -

SCHOONHOVEN 
Telefoon 2471 
Lopikerstraat 43

Landbouw- 
mechanisatiebedrijf 
J. A. POSTHUMA

Off. dealer DEUTZ-FAHR 
Nieuwe en gebruikte 

Tractoren en Werktuigen 
Verhuur van tractoren 

Las- en 
Constructiewerken 

Opweg 13 
SCHOONHOVEN 

Telefoon 01823 - 3017

------ ---„----- --- -—..... .........................—

| Fa. J. J. van leperen en Zn,
Groothandel 

in levensmiddelen

KOESTRAAT 126 
TELEFOON 2290

KRUIDENIER  
VOOR AL UW MERKARTIKELEN

De Fa voriet
------  A .L O O R E N  D E  J O N G ------
Haven 73 Schoonhoven



schoonheidssalon

lopikerstraat 7 
schoonhoven 
telefoon 2039

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

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

JOOE-'UTS
ku n stn ijverh e id  

g a le r ie  in d ia k le d in g
DE LEK ®
is o o k  g la s  en k e ra m ie k
OP HET 

ZELFDE ADRES

v,nobt ne V O O R M E N  3

voor een moderne 
en betrouwbare huurauto

bel 2488 (01823)

n a dpn haak halvemaan 10n .  a .  U B Il U d d K  schoonhoven

¥ I S T U D A T ? ? ? ? ? ? ? ?

--- Frans van der ham op 21 februari
de prestatiebeker van de afdeling 
gouda in ontvangst nam?

--- avantri ook aardig wat leden van
buiten schoonhoven op de 
ledenlijst heeft staan?

--- er in augustus een kegelavond is
tussen diverse verenigingen uit 
schoonhoven.
En dat er dan van iedere vereniging 
maar vijf man gesetekteerd worden, 
om hier aan deel te nemen,

--- de nieuwe jaargang van avantri
magazine gelijk gaat lopen aan het 
j aar (j anuar i-de cembe r), 
en dat het dan een ander formaat 
zal worden?

---er renteloze leningen te koop zijn?

--- u spullen kunt geven voor de
rommelmarkt op koninginnedag?

--- ie volgende avantri magazine pas
eind mei verschijnt?
En dat u de kopy voor dat nummer 
uiterlijk op 10 mei kunt inleveren 
bij de redaktie?
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pieter van den dool 
gerrit de jong 
ad verhoef 
herik schep 
nico de jong

/


