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wedstrijdverslag

In het nu volgende wedstrijdverslag 
zult u bemerken dat de wedstrijden 
niet op volgorde staan.
Dit keer pakken we ze voor de 
vuist weg.

SCHOONHOVEN 
11 MEI
Op zaterdagmiddag 11 mei werd op de 
stormbaan te schoonhoven begonnen 
aan de goudse kampioenschappen 
voor jongens.
Dit gebeurde onder goede weers
omstandigheden.
Er stond geen wind van belang en 
onze grote vriend de zon deed 
flink zijn best om de temperatuur 
wat aangenamer te maken.
Het aantal deelnemers was groot. 
Helaas niet van avantri-zijde. 
Slechts twee juni»ren uit eigen 
kring konden de moed opbrengen 
om aan de start te verschijnen.
Het waren frans van der grijn en 
dik van den dool die aanwezig 
waren.
Bij de jongens-d was het dan ook 
dat frans van der grijn de 80 me'sr 
afraasde in 12.8 sekonden.
Bij het verspringen kwam hij tot een 
sprong van 3 .54 meter.
Bij de jongens-b kwam dik van den 
dool met de discus tot 26.92 meter, 
em met de speer gooide hij 32.35  
meter.



Verder kwam irans van der grijn 
ook nog in aktie bij het 
kogelstoten; v/st met een 
stoot van 5 .85 meter bevestigde. 
Dik van den dool nam ook nog 
deel aan hez hoogspringen v/at 
hen een z/eeze zlaz-/; crleverde

: - v/as goed van de
7- her uswerpen was het
irans van der ham die met 38.98 
ze_er /-slag legde op de tweede

Iie~er van den dool werd vijfde 
ze: 26.56 meter.
J-ert stigter werd bij dit zelfde 
nummer, maar dan bij de jongens-a 
derde met 32.70 meter.
Bij de 100. meter heren-a-b had 
henk schep een slechte start 
en werd met een tijd van 12.1 
sekonden uitgesloten voor de 
finale.
Frans van der ham kwam daar wel 
in en werd tweede in 11.4 
sekonden»
Bij de heren-c-d was het pieter 
van den dool die zijn sprint 
beloond zag met een tijd van 
12.9 sekonden.
Wies scheepers haalde een tijd 
van '2.6 sekonden, wat overigens 
niet gek is voor een ’lange 
afstand pief5.
Ook lia ende was van de partij 
dit keer en koerste op de 800 
meter naar een derde plaats in 
een tijd ven 2.45-9 minuten.
Jan z'Ijlerlaan zegevierde bij de 
heren-c op de 80C meter in 
een goede tijd van 2.04.5 minuten. 
Bij de 300 jieter heren-d en 
jongens-a was het hans boon die

met een tijd van 2 .11.4 minuzen 
de vierde plaats bemachtigde. 
JTegende was gert stigter met 
2.21.5 minuten, op de hielen 
gevolgd door bert van den dool 
met 2 .21 .7 minuten.
De 800 meter heren-a-b leverde 
voor kees van der heul geen 
enkel probleem op.
Hij bond o.a. cromhout uit den haag 
en de australier lyn johnson 
aan de zegekar.
De tijd leverde hem een nieuw 
baanrekord op in de zeer goede 
tijd van 1.55.0 minuten.
De australier lyn johnson was 
een gastloper van avantri deze 
avond.
Het is de bedoeling dat deze 
man - medewerker van de 
data-saab, en in schoonhoven 
momenteel woonachtig - ons team 
gaat versterken dit seizoen.
De avond werd besloten met het 
verspringen.
Frans van der ham werd hier tweede 
met een sprong van 6.35 meter. 
^renk-sqhep werd derde met ’zeiler’ 
van 6i01 meter.

S T .  J A C 0 B IP A R 0 C H I 
27 APRII
In deze uithoek van nederland 
kwam lerrit de jong in aktie bij
De afszand bedroeg 35 kilometer, 
en er aren 60 deelnemers.
Hetgeen gerrit niet belemmerde 
om 8e ze v/orden in een tijd van

EDAM 
27 APRIL
Marathonloper Wim Brauns kwam in 
eaam aan de start voor een 
10 mijl.
De klassering is mij niet bekend 
maar wel de tijd, dat was 57.51 
minuten, genoeg voor een nieuw 
clubrecord.



SANTPOORT 
30 APRIL
In santpoort was er een 20 km, 
vandaar dat v/im brauns daar te 
vinden was, en het clubrecord 
te kraken.
Het stond net'.'c.u' uur op naam 
van gerri^: üe ^ong.

15. w-L UX •

TJ7'

-errit Ir • :r.g was' zeer-aktief 
op bevr jdirgsdag ='

ver:r:‘: r.-ar delft ~m daar 
II km ze ±aan snelwandelen,
I";; v.-erd ' 6 e  van de 1 9  deelnemers 

een z  o. van 2.00.1 9  uur.__t  L xz ~

8 MEI
i. r uns kwam hier in aktie

op ce 15 km hardlopen en brak 
gewoontegetrouw het clubrecord, 
herrit de jong snelwandelde 
een afstand vari 5 km, wat hem 
een tijd van 27.50 minuten en 
de 8e plaats opleverde.

4 m T ~

Het was op 4 mei dat kees van. 
der heul districskampioen werd 
op de 1500 meter.
Deze wedstrijd werd gelopen op 
de laan van poot baan.
De tijd van kees was 3 .54 .0  
minuten.
v-.ijnand bladt werd tweede in 
3 -5 4 . 2 minuten en rik snoep 
derde in 3 «5 4 . 9 minuten.
ROOSENDAAL 
16 I-ZT
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WADDINXVEIN 
18 MEI
Op 18 mei was er in waddinxveen 
enige aktiviteit op atletiek- 
gebied„
Het was het goudse kampioenschap 
voor. meisjes wat hier verwerkt 
werd o
Ook avantri had enige jeugdigen 
in het strijdgewoel geworpen, 
inja murk zag zich in de middenmoot 
terecht komen bij het verspringen 
haar sprong bedroeg 4-00 meter 
precies«,
Bij het kogelstoten kwam zij tot 
een worp van 5 .08 meter.
ITelleke ooms deed niet voor haar 
onder bij de kogel, zij wierp 
ook 5 «08 meter.
Doch bij het hoogspringen leverde 
zij nog een betere prestatie , 
de hoogte. die zij bereikte was 
'.20 meter.
Ingrid kuylenburg werd 9e bij het 
kogelstoten met 6 ,60 meter goed 
voor een persoonlijk record.
Ook bij het hoogspringen leverde 
zij een knappe prestatie, want 
met de hoogte van 1.25 meter 
was er weer een persoonlijk record, 
lisette 1 cTiS was het bij de 
meisjes-b, die 2 persoonlijke 
records voor haar rekening nam 
Haar hoogspringen was 1 .20 meter, 
en de prestatie bij de kogel was 
6.^3 mieter.
Handa van der g r p  bereikte met 
ie k:g - eer. i : v; /. . . ’
ze~er. :~erigens ook een
' - r e : : __L: re : : r i ;:as : evenals
ka = i her hoogspringen
va~ - ; -f” een hoogte van
'.-I : ceeindigde.

' 9
Op 19 mei vond te aalsmeer het 
neierlanas kampioenschap van het 
snelwandelen plaats.



~J begrijpt natuurlijk wel dat 
gerrit de jong ter plekke was, 
om deel te nemen.
Hij werd 10e in de tijd van
I.57.55 uur.
De afstand ging over 20 km.
BONN 
18 MEI
Atleten van avantri komen nog 
eens ergens schreef ik wel eens 
in een vorig clubblad.
Deze keer was-het ook weer prijs 
wat dat betreft.
Kees van der heul kwam aan de 
start in duitsland voor een 
1500 meter, die zeer sterk bezet 
was.
Grote jongens die al eerder 
On der de 3 .40 minuten hadden 
gelopen waren in kees zijn serie 
aanwezig.
Kees draaide echter bijzonder 
goed en wist beslag te leggen 
op de tweede plaats, met een 
nieuw gouds record.
Zijn tijd was 3.44.9 minuten.
Hij kwam slechts 0.1 sekonde 
tekort op de winnaar.

PAPENDAL 
18 EN 19 Mei

Op zaterdag 18 en zondag 19 mei 
werden op papendal de neder- 
landse kampioenschappen van 
de tienkamp verwerkt.
Frans van der ham was daar te 
vinden natuurlijk.
Alsook enige schoonhovense 
suporters om frans aan te 
moedigen.
Erans haa een zeer goede eerste 
dag.
Sijn "tijd op ae 100 meter was
I I . 4  sekonden, wat de snelste 
tijd was.
Ook het verspringen liep goed 
want met 6 . 7 8 meter behaalde hij 
een tweede plaats het was ook

nog een nieuw persoonlijk er. 
clubrecord.
Het kogelstoten verliep ook 
zonder trubbels voor frans, d_e 
dit onderdeel won met een afstand 
van 12.97 meter.
Hiermede brak hij zijn persoonlijk 
en clubrecord.
De poging werd overigens uitvoerig 
~>p de televisie vertoond.
Bij het hoogspringen sprong frans 
1.80 meter hoog.
De 2 meter ligt zeker in het 
verschiet voor frans, al zal dit 
Toch nog wel enige trainingsuren 
vergen.
De 400 meter werd door frans 
gewonnen in 50.2 sekonden, wat 
een persoonlijk- gouds- en 
clubrecord betekende.
Ook deze loop werd op de televisie 
vertoond o
'rans kon deze eerste dag terugzien 
cp een leuke voorsprong van om en 
nabij de 100 punten op de latere 
winnaar schrijnders.
Deze had echter het geluk om bij 
het hoogspringen 11 cm boven zijn 
normale kunnen te gaan, en dat 
waren flink wat punten.
Haar zo gezegd frans was de eerste 
dag aanvoerder in het klassement, 
en had goede vooruitzichten op
i  6  T  "vf 9  3  CL S  ö  £ L g *

Deze tweede uag werd begonnen met
3)e tqd van frans was 15-9 sekonden 
:e: ;n : n  -:::r eei rersccnlijk-

I n m  ging Let echter minder goed
 1 t t n  nedaillegrossier.
-1 v. er pen was zonder meer

= n : n  noemen, bij het ingooien
kwam frans al tot 40 meter, maar 
dat telt niet natuurlijk.
De verste officiele gooi was maar 
33.56 meter.
Erg jammer voor frans, misschien 
dat het een andere keer wel lukt. 
Door deze terugslag, beter tegen
slag te noemen, ging het favoriete



nummer van frans het polshoog 
ook niet goeci.
Hij haalde de hoogte van 4 .10  
meter, wat natuurlijk wel een 
knap resultaat is, maar voor frans 
was het een misser.
Zijn record staat op 4 .40 meter.
Het speerwerpen gin;? weer 
fantastisch, ook hier weer een 
persoonlijk- en clubrecord.
De worp bedroeg 47 .84 meter.
Het laatste nummer van deze 
tienkamp was.de 1500 meter, en 
dat is de grootste lijdensweg 
voor iedere tienkamper, want 
na negen nummers voel je heel 
goed dat de spieren en de 
conditie een geducht woordje mee 
gaan spreken.
Toch was het de onberekenbare 
frans die won.
Zijn tijd was 4.o 30 .7 minuten wat 
een persoonlijk record betekende 
Doch frans kon de opgelopen 
achterstand bij het discuswerpen 
en het polshoog niet meer 
goed maken op schrijnders, die 
evenals frans bewees dat zij 
tweeen en met eltjo schutter, die 
door een blesure niet kon 
deelnemen, de top van nederland 
zijn op de tienkamp.
De totaal uitslag was:
1 schrijnders met 7081 punten
2 frans...,. met 6954 punten.
En ik verveel u misschien door in 
een herhaling te vallen,

6954 punten was een

persoonlijk record 
en een 
clubrecord 
en een
gouds record.

recordoogst in 2 dagen:

6 persoonlijke records 
6 clubrecords
2 goudse records.

BOSKOOP
- MEI
De jonge garde van avantri kan er 
ook een houtje van, dat bleek maar 
weer in deze pupillenwedstrijd. 
Bennie buis leverde in deze 
wedstrijd de beste prestatie van de 
afdeling gouda.
Dat gebeurde met het balwerpen, 
hij bereikte de afstand van 
24 meter.

I Het was tevens een nieuw club
record .

}p de 40 meter liep ben 8.2 sek- 
Bij het verspringen kwam hij tot 
1.47 meter.
:p de 1000 meter maakte hij een
goede tijd, het was 4.14 .7 minuten.
Jaap buis raffelde de 40 meter af
in 8 sekonden rond.
lijn 1000 meter ging in 4 .41.3
ninuten.
-Johan vonk kwam in aktie op de 
■£0 meter wat'hij volbracht in 
. . 6 sekonde.

I.j het verspringen werd er voor 
hem een afstand van 3 .13 meter 
gemeten.
Ie afstand bij het kogelstoten 
>.as 6 . 2 9 meter.
Terwijl zijn tijd op de 1000 meter 
er zijn mocht, het was 4 .08.6  
ninuten.
Heb Ipenburg raasde in een tijd van 

.5 sekonden op de 60 meter over

Ie verste sprong die hij deze dag 
n n : a  .s 3.22  nerer.
Zen ter; eerlijk record behaalde hij 
: he- r 1 = roven, de worp was

: 'III re rer cekeek hij de 
zaak z er ■ ■ ... ra 4 . 3 5. 3
min ren ver ie finisch.
Zn;-rc i n leer ging deze dag 
firn-: - eer wan* :p 3 van de 4 
:nIrr Ier :r: hij zijn persoonlijk
record, zelfs nog een clubrecord, 
doch lat had hij niet lang want 
enkele minuten later was hij ft 
kwijt.



Op de 60 meter behaalde hij met 
een tijd van 10.8 sekonden zijn 
eerste persoonlijke record.
Bij het verspringen haalde hij 
3.02 meter.
Het tweede persoonlijke record 
viel bij het kogelstoten, dick 
gooide 5.33 meter.
Op de 1000 meter liep hij een 
goede tijd, 3 *54. 8 minuten,
Dat was een persoonlijk en club- 
record.
Nadat dick het clubrecord omlaag 
had gebracht was het de beurt 
aan marcel posthuma om de 
1000 meter te lopen.
Marcel liet er geen gras over 
groeien en kwam na 3.47.2 minuten 
over de meet.
Hij is dus nu de nieuwe club- 
recordhouder op de 1000 meter. 
Verder kwam hij nog bij het kogel
stoten goed voor de dag.
Ook hier een persoonlijk record 
van 6 .50 meter„
Bij het verspringen kwam hij tot 
3.40 meter.
De 60 meter werd ook door hem 
nog gelopen, het werd 9.8 
sekonden.
Oaat zo door marcel, dan pak je 
over een paar jaar het club
record van de heren.
Dat is nog steeds 7-0 sekonden, 
en staat op naam van henk schep, 
Misschien is er een man voor je 
die dat nog verbeteren kan, en 
dat is frans van der ham.
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1ANTRI OPEREERT IN DORDRECHT
Hoe dichter bij dordt hoe rotter 
het wordt luidt een bekende 
slagzin, deze ging echter ookop 
voor avantri, in deze eerste 
competitie-wedstrijd in de 3e klas 
Onze tegenstanders waren de 
organiseerende vereniging 
parthenon en onze geduchte 
noorderburen, de sportclub 
reeuwijk.
In  deze windhondenpolder joeg een 
vreemde wervelende zuidenwind, 
die tal van prestaties nadelig 
beïnvloede met name de 100 meter, 
110 meter horden, speerwerpen en 
het verspringen.
Frans van der ham had de eer om 
het openingsnummer te doen, 
met een redelijke tijd (16 .8 sek. ) 
over de 110 meter horden, ook bij 
het verspringen werd hij 2e met 
een sprongetje van 6,25 meter. 
Oudje henk schep kwam tot een 
goede 3e plaats met 5.93 meter 
iu deze prestatieloze verspring-
DS...L *

Henk raffelde tevens de 100 meter
af in 12.1 sekonde voor de
reeuwijker edo de jong.
Good-all-times-new august hoon
had er 12.4 sekonden voor nodig.
A~junior gert stigter moest
1 ronde van 4-00 + -—  i

j~u een nog
- - - - U1JG van 5 7 .8 s ekonden,
ondanks zijn' enkelblessure.
Van 1.60 meter naar 1.-70 meter bij
het hoogspringen is te gek
verklaarde beide hoogspringers
teus stigter en august hoon
l waarom dan geen 1.65 meter) ?????*?
beide sprongen dus 1.60 meter!'
D^ i^00 meter zou punten op gaan
leveren, dat wisten we van te
voren al, kees van der heul liet
er aan ook geen gras over groeien
en liep deze race in stilte ver
voor het volgende peloton uit.



5 aardappelbuik5 kwam
minuten, een goede 
bsanomstandigheden.

dit

Onze lopende 
uit op 3 *56 .3  
tijd gezien de
Gerrit de jong kwam enige tijd 
later binnen en v/el in 4.41.1 
minuten, niet slecht omdat hij 
jaar weinig aan looptraining 
gedaan heeft en al zijn zinnen 
gezet heeft op het snelwandelen 
waar hij momenteel in het front 
van de snelwandelequipe meedraait. 
Alleskunner henk de leeuw den 
bouter opereerde tweemaal op de 
betonnen vloer»
Discus 36.23 meter en kogel 
10.89 meter,
Teus stigter kogelde naar 9.88 
meter.
Het laatste individuele nummer 
de 5000 meter werd een 
spektakelstuk, omdat jan zijderlaan 
na 1800 meter de kop overnam 
van oud-marathon kampioen wim hol. 
Dit ging zo door t/m de 2600 meter 
toen ging het hoge tempo er iets 
onder door, waar wim hol van 
profiteerde en een tussensprint 
plaatste.
dan liep de wedstrijd nog goed uit 
en kwam op 1 6,,1.5.02-minuten uit, 
wim hel kreeg 15.43.00 minuten 
toegewezen.
Gert stigter beheerste de speer 
en kwam over de 40 meter-grens 
met een gooi van 40.08 meter.
Het laatste nummer de 4x 100 meter 
met august hoon als starter, en 
kees van der heul als 2e loper, 
en henk schep als 3e loper en 
frans van der ham als laatste man 
zagen een tijd op de klokken 
gebracht worden onder het 
bestaande clubrecord, welke 
dateerde uit 1972 tijdens de 
promotiewedstrijd in drachten 45.8 
sekonden, nu werd er 45.6 sekonden 
gelopen en daar werd uiteraard 
een pint op gedronken.
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DORDRECHT 
DE TT.fEEDE PLOEG
Hans sterrenburg had de eer on 
ie 100 meter te starten wat hij 
volbracht met een tijd van "2.9 
sekonden.
pieter van den dool kwam over de 
lat bij het hoogspringen op een 
hoogte van 1.50 meter.
Ad verhoef perstte er alles uit 
op de 400 meter, wat hem goed 
.afging., want deze veteraan zag 
kans om een tijd van 58.6 sekonden 
op de klokken te brengen.
Op de 1500 meter was het bert van 
den dool die met 4.54.O minuten 
zijn ploeg verrijkte met de nodige 
punten.
Bij het verspringen was ad verhoef 
niet tevreden over zijn springen, 
hij moest genoegen nemen met een 
afstand van 4.94 meter.
Dit v/as overigens grotendeels te 
wijten aan deze enorme slechte bak, 
en een vreemde wind.
Pieter van den dool moest ook 
deze dag nog discuswerpen wat hem 
een afstand van 28.70 meter 
opleverde.
Piet stam veraste vriend en vijand 
door met de kogel 9*19 meter te 
stoten* een ongekende prestatie 
van piet, tenminste voor ik zo 
kan nagaan.
Hans sterrenburg lanceerde de spee 
naar een afstand van 36.56 meter. 
Wim brauns, onze marathonloper 
liep voor de tweede ploeg de 
5000 meter in 17.32.0 minuten, 
dit viel hem zeer tegen.
Ergens is dit verklaarbaar, want 
hij is een specifieke wegloper, 
en dan valt het baanlopen altijd 
bijzonder zwaar.
Tot slot werd de estafette gelopen 
Deze 4x 100 meter ging in 51-4 
sekonden.
V/ie de lopers v/aren kan ik niet op 
de uitslag vinden, gaarne mijn 
excuus daarvoor.



DE TOTAALUITSLAGEN 
VAN BEIDE PLOEGEN.
Avantri 1 behaalde 9825 punten 
Avantri 2 behaalde 4822 punten

De volgende eompetitieslag t
voor de eerste ploeg is op 
9 juni te nijmegen.
Helaas hebben wij niet de 
beschikking over onze toppers 
'deze dag.
Voor frans van der ham en kees 
van der.heul staan er andere 
wedstrijden op het programma 
prans gaat naar brussel voor een 
interland bij de tienkamp, 
kees van der heul loopt deze 
dag in bulgarije een 1500 meter.
Het is natuurlijk voor de 
competitieploeg een harde dreun, 
dat zij niet mee kunnen doen, maar 
deze buitenlandse wedstrijden 
zijn voor beide heren zeer 
belangrijke
Iets wat wij allemaal begrijpen, 
wij wensen kees en frans dan 
ook veel sukses toe.
En van harte»

Voor frans is 7500 punten 
voldoende om deel te nemen 
bij, de europese kampioenschappen
Voor kees is 3-41 .0 minuten 
op de 1500 meter ook voldoende 
voor de europese kampioenschappen.

OUD PAPIER
Wanneer ieder lid per week 2-g- kg 
papier verzameld en dat een vol 
jaar doet,, dan betekent dit bij 
200 leden en een papierprijs van
12 cent per kilo een niet te 
geloven totaal van ƒ 3.120,-»
Begin er dan ook gelijk mee, dan 
zijn we in enkele jaren van onze 
schuld af»

TRI M-V0ETBA L- T OIIRN 001

Onder motto ’sportief gedrag’ 
en georganiseerd door avantri(m) 
is er het voetbal-tcurnooi. 
Deelnemers zijn de gymnastiek
vereniging dos met de dinsdag
en woensdaggróep, en dos volley 
natuurlijk zijn we zelf ook van de 
partij.
De eerste wedstrijd was op woensdag
13 mei en'ging tussen avantri en 
dos-dinsdag.
Dit gebeurde onder leiding van 
ben gubbels die deze wedstrijd goed 
leidde»
Voor de rust v/as er een goed 
evenwicht tussen de partijen, met 
een iets grotere dreiging van 
onze sterspelers anare are^ds en 
piet molenaar, die in het begin



dikwijls door de goede verdediging 
van dos werden afgestopt.
Die dos-verdediging stond onder 
leiding van jan verhoef en jan 
meerkerk.
De periode voor de rust werd 
afgesloten met een voorsprong 
van 2-1.
De wedstrijd eindigde met 5-2 in 
het voordeel van avantri, ondanks 
verwoede pogingen van dos om 
langszij te komen.
De geplande wedstrijd tussen dos
volley en dos woensdag moest 
worden uitgesteld wegens de 
finale van de europacupl.
Maandag 20 mei traden cnze trouwe 
leden weer in het strijdperk en 
nu tegen dos-woensdag.
Het was deze avond mooi weer 
met een geaiatigde temperatuur 
dus uitstekend weer om te 
voetballen.
Toen ik op de stormbaan aankwam 
waren de doelen al geplaatst 
fijn als je medespelers daar 
reeds voor zorgden.
Onze fluitist was deze avond 
onze penningmeester wim rond en 
in het dagelijks leven wim 
genoemd.
Na de aftrap door dos-woensdag 
werd er een leuk partijtje 
voetbal ten beste gegeven.
Door doelpunten van andre arends 
en piet molenaar ging de rust 
in met een 2-0 voorsprong.
Onze clubhuisbeheerster had j.n 
de rust gezorgd voor thee wat 
iedereen wel beviel.
Vast voor alle volgende keren 
hartelijk dank, voor deze fijne 
verzorging.
Na de thee ging het bij avantri 
stukken beter lopen.
Volgens mij is dit te danken aan 
de betere conditie van onze 
leden.

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

th. j. purnot
haven 4 5  /  schoonhoven /  tel. 3071

voor een moderne

en betrouwbare huurauto

bei 2488 (01823)

n a ripn haalt halvemaa" 10n. a. uen naaic SChoonhoven

'*°00d®<<Vtvc&

« V ' V * ’** vVt°

\ \

loop niet langs, loop binnen

haven 4 - telefoon 3138 ^ V r

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

R.LOOREN DEJONG
TEL:0 1823-2431  
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posters-platen-radio’s

Haven 12 
Schoonhoven 
telefoon 01823-3602

SCHOONHOVEN  
HAVEN 23 
TELEFOON 2262
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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 59 /  schoonhoven /  telefoon 2062

Hierbij mag men niet vergeten dat 
er 3 45plussers aanwezig waren 
in ons team.
Te weten jan schilt, teus den 
ouden en ondergetekende.
Mede door het etrugvallen van de 
tegenpartij werd de totaalscore 
9-2 in ons voordeel.

wedstrijden 
te zijn op

de

In mei worden er nog 
gespeeld, om precies 
27 mei en 31 mei.
Op vrijdag 7 juni is gepland 
uitgestelde wedstrijd tussen 
dos-woensdag en dos-volley.

Op maandag 10 juni wordt deze 
competitie afgesloten met 
twee wedstrijden, 
dat zijn dans 
avantri - dos-volley 
dos-dinsdag - dos woensdag.
Ha afloop is er de uitreiking 
van de wisselbeker en het 
gezellig samenzijn.

lick Wesdorp.

In verband met de vakantie is 
er na 19 en 20 juni geen trimmen 
in de zaal meer.
Ie trinmers kunnen dan op de 
stormbaan terrecht.
De dames kunnen dat doen op 
woensdagavond.
Wat de heren betreft kan ik bij 
het afsluiten van dit blad nog 
geen dag noemen.
U hoort het wel van uw trainer.
Ook voor het omkleden behoedt u 
zich geen zorgen te maken.
Er is een grote dameskleedkamer 
met een douche.
Ook de heren zijn voorzien van een 
kleedkamer met douche.



ZUID4KMLLAND

Amekk, sportvelden Koekoekswaard Tienho- 
ven
Berkel Roéearija, Oostersingel 
Delft, parkje bovenhof a/d van de Slootsingel 
Dordrecht, Wantijpark 
Go«4a, sponcompl Oosterwei 
‘s-Gravenhage, Zuiderpark 
’j-Gravenaage, Qingendeal 
’s-Graveahage, Scheveningse bosjes 
’s-Graveahage, Waalsdorpervlakte 
’s-Gravenhaee, landgoed Overvoorde 
Goriacfcem, buiten de watermolen 
Groot-Ammers, Ld bennen \ A  Peppelweg 
Hoek vaa Holland, Roomse Duinen 
Katwijk, bos van Persyn 
Maaasluis, recr. p. Sluispolderw.
Naaldwijk, Hoge Bomen
Nieuwerkerk a /d  IJssel, sportpark Dorrestein,
Europalaan
Noardwijk, dumgeb. Terrein golfclub (oude 
Terrein)
Ö©g*tgeest, bos van Wijckersloot 
Roekan je, nabij oettfcr. Ld. duinen 
Rotterdaau Zuiderpark 
Rotterdam, Krstetgw boa 
SjNjkeaisse, sporthal Den Oert Ritte 
VTaardingea, park in ’t hof 
Wassenaar, Duinrell, recr. centrum 
Zoetermee?, van Tuyll sportpark

GRONINGEN

Groningen, Stadspark 
Oude Pekeia, Raadhuislaan 
Usqaert, Raadhuisstraat 
Stadakaaa&i, Recreatiebosloop Ter Maars 
Sellingen, bos a-d. Dennenweg 
Wedderbergen, recr. geb. Wedderbergen. 
W isachotea, stadspark, a/d Mr. D.u. Stikker- 
!aan
Zuvdbom, l w .v . Thorbeckestraat

FRIESLAND

Ameland, Ballum
Bakkeveea» Hemrikkerspeelbos
Saxradeel, Tzummarum
Hemrik, Speelbos Spariebird
Leeuwarden, grote en kleine wselengebied Tiet-
ierksteradeel
Menaldumadeel, recr. p- Schatzenberg 
Oosterwakïe, plan zuid-Oosterw.
Sneek, Schuttersveld, Noordhoek

DRKNTHF.
Aaiden, Het Witte Zand
Assen, Amelte bos
Assen, Camping Wittezomer
Berger, onder recr. plas 3‘S^uedal De Drift
Dwingeio©, bossen nabij Dwingeloo
B/samen, Emmer Dennen
Exloo, vakantieoord Hun ze bergen
Hoogeveen, Spaarbank bos
Hsogh&len, camping ’t Grote Zand
Mê©pel? Reestplantsoen
Rö-jtesè, gem, wandelbos a/d Noorderweg
Rolde, oe Berenkuil te Grollo
Echten, vakantieoord Westerbergen

OVERIJSSEL

Almelo, terrein bij zwembad
Dalfsen, camping de Gemer
Deventer, Rielerenk
Emmeioord, bij de Espelervaart
Enschede, sportcentr. T.H. School Twente
Hengelo, Weusthagpark
Lelystad, Rijksd. v.a. IJselmeerpolder
i^osser-Overdinkel, bossen v.d. zandbergen
Staphorst, recr. vijver De Zwarte Den, i.h.
Staatsbos
Vrieseveen, sportcompl. Mippen 
Vrooms hoop, bos de Zandstüve 
Wijl», Dijk van Wijhe naar Zwolle 
Zwolle, Schrevenbos a/d Haasterveerweg 
Zwolle, sportpark de Marslanden

GELDERLAND

Apeldoorn, Loenermarkt 
Apeldoorn, Natuurp. Berg en Bosch 
Apeldoorn, ’t Zuiderp. sporthal 
Ainkom, Cranenvelc!
Antifan*, park Zijpendaal 
An A a a ,  NSC Papendal 
Doetia chcm, landg. de slangenburg 
E k t,* *  Hildo Kropstr.
Harderwijk, Lemmerseweg
Hoevelaken, Hoevelakense bos
Nljiaegea, Scheidingsweg
Nunspeet, ’t Zandbos
Velp, camping Beekhuizen
Winterswijk, rommelgebergte a/d Meekertweg
Wiichen, iangs de Leemweg te Alverna
Zaïthoatmei, park tussen de Bossche Poort en
Oerselsestraat

UTRECHT

Amersfoort, Bokkeduinen 
Bilthoven, heidepark a/d jan Steenlaan 
Maara, bos a/d Haarweg te Maarsbergen 
Maarsen, recr. centr, Maarseveenseplassen He
renweg 53
Rhenen, gem. bos langs toer. autow.
Soest, a/o Sparren! aan 
Soesterfoerg, Kampweg 
Utrecht, Rhijnauwen 
Utrecht, recr. geb. Voorveldse polder 
Zeist, Panbos

NOORD-HOLLAND

Amstelveen, Verlengde vxL Hooplaan 
Amsterdam, Amsterdamse bos - Kros 
Amsterdam, F!evopark-Kros 
Bennebroek, Rottegat 
Haarlem, Noorderhout 
Heiloo, Heiloose bossen, Katteburg 
Heemskerk, Rijksstraatwej?
Huizen, dagcamping Wolfskamer a/d IJsel- 
raeerstraat
Medemblik, aan de Randweg.
Monnikendam, waterskicentr.
Naarden, Naardense bossen 
Nieuw Vennep, Sportcomplex Oosterdreef 
Overveen, N at park de Kennemerduinen, ing. 
Bergweg
Overveen, N at park de Kennemerduinen, ing.
kampeerterr. De Lakens
Puraserend, Weermolen
Schaden, Wandelpad Trambaan
Texel, Fonteinsnal
Texel, aan de weg Westerslag
Ursum, langs de meiksloot
Veisen, N. park Wijkeroog
Weesp, op de wallen
Wienng^n, Kooibos, Hypolitushoef
Zandvoort» Vijverpark

I^»ei Z. v an Hertenweg 
>  TiJterke, aan de Keldersweg 
*€ widefeorg, Kruitmolenlaan 
Hf «cöeJ'burg, Torenweg/Nieulandseweg 

Ameland, Lange weg 
‘~mzngen, Nollenoos

*  XDRD-BRABANT

‘-irfe-Rixtel, Molenstr/Laarweg 
*. i : e Dijkstr. in het wandelbos 
5-e- ;:um, Kruisp. Hooghei/Weststeeg 

j oe Mann Natuurtheater 
3Li.de L. de Tipmast 
5-c-e kei, Huize Padua 
*•: xjneer, sportp. via St. Anthiniusweg 
5-sti e i  Natuurgeb. Sparrendijk 
ï  -*ca Mastbos

ïnen, Drunenseduinen, roei vijver 
i^-dboven, Philips
i^idboven, Hoek ]ac. Reviuslaan/Boutenslaan 
Lti Goorsebossen a

’ 111556,1 sP°rtP- ^  Kicyit en de Kleine

jokrie, gemeentebossen Nieuwkerk 
--and el, campeercentr. De Rooye Asch 
H-imond, sport- en wandelpark Waranda 
i -  enogenbosch, sportp. Pettelaarsche Schans
-  :> arenbeek
Hoogerheide, recr. centr. Familyland 
- bergen,  Bergsebaan 
Hill. Kruisp. prov. wegen, in de bossen bij 
:orm. Hotel Erika
stelrode, bij het zwembad achter de berg 

--•feite, sportp. De Zwaluw 
sterhout, recr. oord de Waranda 

> s .  m de bossen, a/d Docfalaan 
^ivenstein, bossen van Herpen 
5.x»sendaal en Nispen, bossen van het land- 
p e d  Visdonk
>:hayk, de Louwstr. Riiksweg 55 
1 erheiden, bossen a/d Meerweg 
L'den, bos Slabroek
Valkenswaard, sportterrein Valkeweg
-  anroy, recr. oord de Bergen

LIMBURG

Aiïerden, Afferdse heide 
Brunsam, Heidegeb. rand sportpark 
Heerlen, sportp. Varenburg 
-^nbricht, sportv. compl. kasteel Limbricht 
s  ederweert, sportp. Nederweert West 
Ospel, sportterr. de Houwakker 

bach over Worms, recr. centr. De Watertoren 
V enlo, recr. geb. Grote Heide 
'• enray, wandelgeb. a/h park 
■* eert, recr. oord. De Ijzeren Man/Kazernelaan 

mem, Vljlenerbos

ZEELAND
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competitie

14 en 15 juni
schoonhoven
goudse kampioenschap

29 en 30 juni
schoonhoven
tienkamp

9 juni
sofia bulgarije 
internationale 
wedstrijden

8 en 9 juni 
brussel
interland tienkamp
18 juli 
schoonhoven 
instuifwedst rijden

3 en 4 augustus 
papendal
nederiands kampioenschap

16 en 17 augustus
reeuwijk
goudse clubkamp.

29 september 
schoonhoven 
instuif wed strijd

Wij maken de jury leden 
er op attent dat de 
wedstrijden in de goudse 
afdeling ook voor 
hun zijn.
Laat onze verenigingen 
niet in de steek en 
kom als jury en niet 
als toeschouwer.
Het gebeurt steeds dat 
atleten tussen neus en 
lip moeten jureren.

de nutsspaarbank 
voor al uw 
geldzaken  I

DAF
catsburg
schoonhoven

bergambachterstraat 5 

tel. 3367

restaurant 
de stadsherberg

bruiloften 
diners 

recepties 
koffietafels opweg 2 

schoonhoven
feestavonden *  ^  tei. 2330



JODB-'UTS
k u n stn ijverh e id
in d ia k le d in g  

is o o k  aria* en k era m iek
OP HET

ZELFDE ADRES 
TE

VINDEN VOORHAVEN 3

AARDAPPELEN - GROENTEN 
FRUIT
DELICATESSEN EN WIJNEN

J. den Braber
Lopikerstraat 28 
Schoonhoven 
Telefoon 26 80

Fa. D eerenberg
Gediplomeerd Opticièn, ooomeetkundige

i i a  i
DE OPTICIEN VOOR UW BRIL

Haven 38 - 40  —  Telefoon 2412

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

in levensmiddelen

KOESTRAAT 126 
TELEFOON 2290

UW KRUIDENIER
VOOR AL UW MERKARTIKELEN

______ U JTL_j  O

z : rr trainer "buitelaar

'o:r ons atleten is het weds~r 
:-izoen begonnen.
..Is atleet(e) ben je nu aan heT
1 -atste deel van je trainings- 
:pbouw bezig.
■Tuist in deze periode van inten
sieve training is het gevaar var.
lesures groot.
Zok straks in de eerste periode 
van het wedstrijdseizoen.
ITu omdat de temperaturen wissel
vallig zijn en je zeer hard traint 
of hoort te trainen) en straks 

omdat je direct de beste prestaties 
vil bereiken op wedstrijden, hoewel 
;e voorbereiding nog niet helemaal 
afgerond was of omdat je het 
juiste wedstrijdritme nog niet 
~e pakken hebt.
Ik zal trachten om in een kort 
overzicht de mogelijke oorzaken van 
een sportblessure, de wijze waarop 
we deze kunnen voorkomen en de 
meest voorkomende sportletsels 
v/eer te geven.
;Iet geheel zal in enkele afleve
ringen verschijnen en het lijkt me 
daarom het meest zinvol om met 
het oog op het komende seizoen 
te beginnen met algemene oorzaken 
en het voorkomen van blessures.
Wat is nu eigenlijk een blessure? 
Een blessure is een lichamelijk 
letsel, opgelopen tijdens of door 
sportbeoefening.
Geblesseerd zijn is een typische 
uitdrukking uit de sport.
Men kan echter ook een val van de 
trap maken, waarbij je je verwond 
en sportbeoefening niet mogeliik 
is.
Ook in dat geval spreekt men wel 
van geblesseerd zijn.
Ik spreek nu in het vervolg van 
sportletsels, omdat dat in het 
kader van dit artikel beter 
aansluit bij andere te gebruiken 
termen.



Sportletsels worden in twee 
groepen onderscheiden;
1 het trauma
We spreken van een trauma als 
tijdens de sportbeoefening plot
seling een letsel ontstaat.
B.v. je trapt in een kuil en je 
verstuikt je enkel; je zet aan 
in de sprint en je scheurt een 
spier; je wordt door de spike van 
een andere atleet geraakt en je 
hebt een verwonding enz.
2 de sportschaden (sportschade) 
Deze duitse term wordt gebruikt 
voor letsels die zich pas op 
een latere termijn manifesteren. 
B.v. je traint veel op een 
bepaalde beweging en na verloop 
van tijd ontstaat er pijn* die 
steeds erger wordt, b.v, de 
werpersarm bij het speerwerpen en 
honkballen, de tennisarm, of - 
en zo’n letsel is veel erger - 
je bent al enkele jaren gestopt 
met s.port en dan blijkt dat je
een bepaalde .-aandoening hebt, b.v. 
rugklachten door te veel of 
verkeerde gewic'htstraining.
Sommige van deze klachten zijn 
licht en gaan met rust of met 
medicijnen of met fysiotherapie 
weer over, andere klachten komen 
soms hardnekkig terug.
Bit noemt men dan een chronisch 
letsel (langdurig, d.w.z. 
maanden en soms ook jaren).
Dikwijls is er sprake geweest van 
een. licht trauma, dat dikwijls 
niet eens is opgemerkt, maar dat 
steeds erger wordt, omdat 
tijdens de training de beweging 
veel herhaald wordt. Dikwijls is 
het ook een blessure die ver
waarloosd is, in het geheel niet 
of verkeerd is behandeld.
Bij elk letsel is de kans op 
herhaling groot.
Vooral bij ëen verwaarloosde of 
niet .behandelde blessure.
Bij een chronisch letsel is de

I .• noailgk er, ler.giurig - 
algehele genezing soms cnmcgeliék.

' verschat daarom nooit een 
:lessure.
"sel letsels blijken bij nader onder 
zoek ernstiger te zijn dan men 
e ?. nvank e 1 ij k dacht.
-_ = rzel niet een arts te raadplegen 
Telg de raad van je trainer op.
Hij is opgeleid om een eerste 
advies te geven en om eventueel 
eerste hulp te bieden, maar 
rrthoudt dat hij geen arts is en 
wanneer hij een lichtvaardig 
::rdeel geeft van 5ohJ het valt 
-rel mee, probeer maar weer'te 
Iepen, terwijl jij 5 stikt van de 
pijn’, je dan beslist de bewegingen 
die pijn doen, beslist niet meer 
moet uitvoeren.

"aardoor kunnen er in de’ atletiek 
zlessures ontstaanr ••
envoldoende. conditie

door teweinig training 
door onregelmatig trainen . 
na ziekte e.d„ 

gebrek aan techniek 
envoldoende warming up 
foutieve kleding, vooral voor en 
na de wedstrijden en bij werpers en 
springers tussen de onderdelen 
ioor.
Sprekend is het voorbeeld van het 
meisje dat tijdens de training een 
uur lang (of langer) goed in het 
trainingspak zit, maar na de hete 
douche in minirok naar huis fietst 
De lange onderbroek is na een 
eraining geen overbodige . . .
omdat na een intensieve training 
het lichaam nog wel een uur of 
langer een verhoogde temperatuur 
houdt en in die periode blessures 
door afkoeling, vooral plaatselijk, 
door ondoelmatige kleding mogelijk 
z i jn .



Vermoeidheid
te veel wedstrijden 
overtraind zijn 
te weinig nachtrust 

Ongeconcentreedrheid
spanning thuis, op school 
moeilijkheden binnen een ploeg 
of met je trainer e.d.

Schoeisel en sokken 
blaren
verstuiken van enkels 
te harde zolen 
versleten schoenen 
sokken met gaten 

Het terrein
de bodemgesteldheid van het 
terrein waar v/ij op sporten is 
belangrijk. Een hobbelig en 
knobbelig grasveld is gevaar
lijk i.v.m. verzwikken van de 
enkels. Doordat je tijdens het 
aanzetten van een steigerung 
of een sprint plotseling in 
een kuil of op een bobbel 
stapt, kan vooral de 
achillespees en de kuitbeen- 
spieren geblesseerd worden 
(rekken of scheuren).

Soorten van bodems
De v/eg, asfalt, beton* klinkers
enz.
Het oppervlak is hard, maar met 
goed veerkrachtig schoeisel is er 
geen gevaar voor blessures.
De sintelbaan - heeft een vrij 
harde toplaag, met een veer
krachtige onderlaag.
Geef bij goed onderhoud en goed 
schoeisel geen aanleiding tot 
blessures.
Goed onderhoud betekent regelmatig 
vegen en walsen en bij erg droog 
weer sproeien.
Gebeurt dit niet, dan wordt de baan 
net zo hard als de straat en 
omdat wij op de baan met zeer licht 
en dun schoeisel (spikes) lopen, 
is het gevaar voor blessures 
(beurse plekken onder de voet, 
het z.g. ’sprongbeen’ , pijn aan de 
voorkant van je scheenbeen^ pijn

Is kunststofbaan?
Zen veerkrachtige toplaag men eer. 
narde onderlaag, 
r e e f t in het algemeen geen aan
leiding tot blessures, hoewe_ er 
-nieten zijn die lichte klachten 
hebben wanneer zij plotseling erg 
Teel op een tartanbaan gaan 
rrainen, of wanneer ze elders 
trainen en dan een 10 km op tartan 
1:pen.
Inrtan, rekortan e.d. zijn niet 
v=nerdoorlatend en de aanlopen 
vorden bij regenachtig weer glad, 
zodat spikes met hielpunten 
gebruikt moeten worden.

Eet grasveld;
lachte grond, maar dikwijls 
oneffenheden''.
De bosgrond;
3os- en zandgronden zijn ideaal als 
nrainingsterrein voor duurlopen. 
looptechniek en snelheid passen zi 
aan aan de oneffenheden.
In het algemeen kan gezegd worden 
lat een oneffen terrein niet 
geschikt is voor sprintarbeid; 
iat bij een hard oppervlak een 
veerkrachtige zool onder de schoen 
moet zitten; dat trainen op bos
en zandgrond de weerstand voor 
blessures door oneffenhedeh 
vergroot; dat rustige duurloop- 
training op een zacht en goed vlak 
grasveld bij blessures als een 
beurse hiel of bal van de voet og 
een lichte achillespeesblessure of 
het reeds eerder genoemde sprong- 
been de blessure niet verergert en 
de conditie redelijke wijs gehand
haafd wordt.
Wisselt men echter van trainings- 
terrein, dan moet men bedenken 
dat het menselijk lichaam, met name 
de spieren, pezen en banden van 
voet en benen zich aan de nieuwe 
omstandigheden moeten aanpassen en

de achillespees) vrij cr _ - .



deze overgang moet nooit abrupt, 
maar altijd geleidelijk zijn.
Een speciale fout in de terrein
inrichting bespeur ik op bijna 
alle sintelbanen.
Door het vele afzetten bij de balk 
van het verspringen, ontstaat 
er voor de balk n:: kuiltje in 
'l:- toplaag en vormt de voorste 
rand van de afzetbalk een harde 
richel, waartegen men bij het 
afzetten de onderkant van de voet 
on met name de hiel lelijk kan 
blesseren»
Gelukkig wordt dit gevaar door 
de vele kunststofaanlopen minder.
Een goede raad:

Zet niet in het midden van de 
aanloop af. maar v/at meer naar de 
zijkants omdat daar minder atleten 
afzetten en de toplaag daar wel 
bij de balk aansluit,
Ben je geblesseerd,, leg dan een 
stukje stevig schuimrubber in je 
schoen onder de geblesseerde plek, 
of gebruik spikes met dikkere 
zolen.

o

K rv te e o o r ts tra rt  2JA

Autobedrijf 
Groeneveld
ERKENDE RIJSCHOOL (VAMMt) 
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:

Lopikerstraat 41 - Tel. 2430

voor
drukwerk 
•n advartanties 
naar
van l**uw«nho«kstraat M 
schoonhoven 
teUfoon 3794

reklameburo
den hartog

(wordt vervolgd) 
de trainer.

TAXI BESTELLEN HAAK BELLEN

ro iM iv  em 
trm u w rfjd e n  

adeheuverpoer

2488
halvemaan 10 
schoonhoven



blijf
jong 
blijf
fit 
fiets

RIJWIEL EN
BROMFIETSHANDEL

N. A. DEN HAAK
Halviiman 10 
Schoonhoven 
Tel. 01823 - 2488

_ ü BAAN
Zr wordt momenteel hard aan de 
zijkanten van de baan gewerkt.
Ze heer jan lubbers ergerde zich 
al geruime tijd aan het welig 
tierende onkruid langs de baan.
Zij is het dan ook die geheel 
voor niets dit werk verzet.
We zijn hem hiervoor veel dank 
verschuldigd,
INSCHRIJVEN VAN WEDSTRIJDEN
Het inschrijven van er wed-
gtriidp^ - V - . d e  maand juni
alleen nog maar op dinsdag- en 
woensdagavond in de kantine op de 
stormbaan.
En dan willen we graag gelijk poen 
zien.
Begrepen?
Het is niet de bedoeling dat ben 
inschrijvingen verricht op losse 
kreten, waarbij de poen wordt 
vergeten!

OPRUIMEN
De laatste tijd gaat het prima met 
het materiaal opruimen.
Houden zo.



O0V; 01 iie U 
r.i0uw0 jaar 
cg niet op 
ie helft is,
■ ill0n wij toch 
wel ©ven uw 
aandacht 
voor h©t 
^omondo 
nieuwe jaar 
1975.
Het ligt in d© 
bedoeling om 
een kalender 
uit te geven,,
Zoals u wel 
v/eet hebben wij 
het afgelopen 
jaar een kalender 
uitgegeven 
onder de leden, 
en we hebben 
daar fijne 
reakties op 
gehad.
Vandaar dat we 
voor 1975 ook 
een kalender 
gaan maken.
Maar u krijgt 
deze niet gratis, 
zoals het 
afgelopen jaar.
Dit keer zal u 
er vnor moeten 
betalen.
De k o s t e n  zijn 
ƒ  2 ,50  p e r  s tu k »
De kalender 
is voorzien van 
12 prenten 
van Schoonhoven 
plus de
benodigde cijfers „ 
ü kunt ze bestellen 
bij de redaktie»






