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W E D S T R I J D V E R S L A G

ENGELAND
van 24 juli tot 2 augustus
Uiteindelijk was het er dan toch 
van gekomen. Nadat er lange tijd 
stilte was geweest rond de reis 
naar Gloucester, vertrok op 
woensdagavond 24 juli een groep 
atleten, atletes en begeleiding 
vanhet station te Gouda.
Bij deze groep bevonden zich de 
avantrianen Gerrit de Jong,
Marijke Scheer en Piet v.d. Dool. 
Met de nachtboot van Hoek van 
Holland naar Hatwich staken we 
de Noordzee over.
Om 10 uur de volgende morgen 
stonden we al op PiccadillyCircus 
in het hartje van Londen.
Hier voegden zich nog 5 mensen 
bij de ploeg, waarna deze 25 telde. 
Er werden verschillende Londense 
plekjes bezocht.
De volgende middag zijn we op de 
trein naar Gloucester gestapt.
Om plm. 19-00 uur arriveerden 
we in Gloucester, waarna we door 
onze engelse-Vrienden met auto’s 
naar hun atletiëkveld 'Black 
Bridge’ werden gebracht.
Pas om 23.00 uur in de avond



kwamen de auto’s met de drie grote 
tenten aan.
De volgende dag hadden we een open 
wedstrijd op black bridge.
Dit werd de eerste wedstrijd voor 
Marijke Scheer.
De 200 meter liep ze in 35.5 sec. 
tegen een helling op.
3 . 1 9 mtr. was haar beste sprong. 
Piet v. d. Dool en Gerrit de 
Jong kwamen met de discus resp. 
24*37 en 19.34 meter ver.
Bij het hinkstapspringen kwam Piet 
voorbij 1 0 . 2 5 mtr. en de kogel 
werd 7.57 mtr. weggestoten.
Voor het eerst van zijn leven 
beoefende Piet het kogelslingeren 
een atletiek-onderdeel dat in 
engeland veel populairder is dan 
hier.
Hij slingerèe de kogel bij deze 
gelegenheid 20.36 mtr. het veld ir.j 
Het goudse rekord kogelslingeren 
staat op 28,71 mtr. en is 
genoteerd op 1 5-9- 1 9 4 5.
Op zondag ging Gloucester AC voor 
een competitiewedstrijd naar 
Cwmbran (uitspraak kvumfcraèn),
.waar een prachtige tartanbaan 
ligt.
De afd. Gouda ken daar als gast 
meedoen op alle nummers.
Piet v. d. Poel ha; zich voor het 
polsetckhoogsprir.gen : pgegeven.
Het een stalen st:k sprong hij 
over de 2."5 meter.
Jan ;ute: Lik
leverde deze iag ie :eete pres
tatie door over ie 2.11 meter 
te springen, dit •■as een pers- en 
gouds rekerd.
De volgende dag ver: :n = ïocr 
Gloucester AC een cust;:ht 
aangeboden.
Onderweg werd gestept in een :ui 
engels plaatsje, Bourtcn :n the 
Water geheten. Hier werd een 
vogelpark bezocht die ik elke 
vogelliefhebber kan aanbevelen.
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wedstrijd en om middernacht een 
spel op de donkere top van een 
nabij gelegen heuvel.
Dinsdagavond hadden we de 
wedstrijd tegen Gloucester AC. 
Resultaat: Gloucester 143 pt 

Gouda...... 104 pt.
Gerrit de Jong liep de 800 meter 
in 2.37.4 en de 5000 meter in 
21.16.5 minuten.
Piet kwam met de discus tot 24.08 
meter.
Marijke liep de 800 meter in 3*20.0 
minuten en kwam met de speer 1 3 . 1 2  
meter ver.
De woensdag werd rustig doorge
bracht. Een groep is naar het 
mooie overdekte zwembad geweest. 
Donderdags werd een laatstebezoek 
aan het centrum van Gloucester 
Hier zijn de leuke zaken zoals 
The New Inn, The Dirty Duck en 
Berni’s Steak Bar te vinden.
’s-middags stapten we op de trein 
naar Londen.
Na vertraging kwamen we in 
Paddington street station aan. 
Vandaar moesten we met de onder
grondse naar Liverpoolstreet-sta- 
tion.
Op het station van de ondergrondse 
moesten we ongeveer een half uur 
op een trein wachten.
Ondertussen zagen we de vertrektijd 
van de trein naar Harwich steeds 
sneller dichterbij komen.
Toen er eindelijk een trein kwam, 
klampte Ellen v. d. Bunt een 
perronchef aan en vroeg of hij de 
trein naar Harwich kon laten 
v/achten.
Toen deze had begrepen dat we met 
zijn 40 waren, heeft hij even gebeld. 
Hierdoor waren we nog net op tijd.
In Harwich moesten we ook gelijk 
aan boord.
’s-nachts werd op stoelen en banken 
en buiten op het dek geslapen. 
Vrijdagochtend vroeg stonden we in



Hoek van-Holland op de Nederlandse 
bodem.
Met de trein .gingen we op weg 
naar Gouda, onderweg werd het ene 
engelse liedje na het andere 
gezongen.
In Gouda ging ieder weer zijn 
eigen weg met de gedachtes Ik ben 
blij dat ik ben meegegaan.
VLISSINGEN 
26 juli
Vim Brauns v/as voor een door 
Zeeland Sport georganiseerde uur- 
loop naat het zuiden getrokken. 
Tussen de plm. 70 lopers eindigde 
Vim op de 24e plaats met een 
afstand van 16.680.80 meter.
Zijn 15 km. tijd was 54.02 en de 
10 engelse mijl werd in 5 .57 
gepasseerd.
Doordat de uurloop nag ni door 
een avantri-atleet gelopen was, 
heeft Vim Brauns er een nieuw 
clubrekord bij gekregen.
PAPENDAl
2-3-4 augustus
De Nederlandse karapi:er_s rhappen.
Onder ideale onstandigneie:; 
werden deze kampioenschappen 
verwerkt.
Avantri werd verteger.---; :r:.igd door 
Kees van der Heul cp ie '500 mtr, 
en Frans van der Ham cp het 
nummer polsstokhoogspringen.
Verder was avantri, evenals de afd. 
Gouda met een groot aantal 
supporters aanwezig.
Kees, enkele dagen voer het 
kampioenschap door een brommer 
aangereden, eindigde als tweede in 
zijn serie met een tijd van 3.52.0 
minuten.
In de finale moest hij vanwege zijn 
blessure de strijd staken.
Prans van der Ham behaalde bij het

polsstokhoog de bronzen medaille 
De aanvangshoogte van 4.20 meter 
haalde hij in de eerste poging.
Na de 4.30 te hebben overgeslagen, 
lukte het Prans niet om over de
4.40 meter te komen.
Overtuigend eerste werd Eltjo 
Schutter met 4.65 meter.
Bert Krijnen behaalde met 4.30 
meter de tweede plaats.
SCHOONHOVEN
9 augustus
Deze avond kreeg avantri 1 de 
gelegenheid om het puntentotaal 
in de competitie op te vijzelen.
De wedstrijdleiding is er, ondanks 
enkele problemen, in geslaagd 
om voor donker met alle nummers 
klaar te zijn.
In totaal namen er acht ploegen 
aan deel.
Avantri kon Kees van der Heul 
niet opstellen, vanwege een 
blessure.
Terwijl Prans van der. Ham niet op 
tijd aanwezig kon zijn i.v.m. de 
militaire dienst.
Door geïriteerdheid van prans 
en van de wedstrijdleiding kwam 
het zover dat er voor de 
avantriploeg geen 110 meter horden 
werd. gelopen.
Dit kostte de ploeg veel punten.
Uit de prestaties van de 
avantrianen blijkt wel dat er
alles aan hebben gedaan om nog 
zoveel mogelijk punten te 
vergaren.
Ad Verhoef liep de 400 meter in 
59.3 sec.
Vies Scheepers en Bert van den 
Dool liepen de 1500 meter in 
resp» 4.3 0 . 7 en 4.50.4 minuten. 
Hans Boon liep de 5000 mèter in 
17.03.9 minuten.
Henk Schep sprong weer als vanouds, 
en overbrugde de 6.16 meter.



Bij het kogelstoten verraste Frans 
ons door de kogel 1 3 . 3 5 meter ver 
te stoten..
Weer een gouds record»
Henk de leeuw den Bouter wierp 
de discus 35*98 meter ver.
Hans Sterrenburg kon voor een 
speerworp 37-18 op laten meten.
De totaalstand is uiteindelijk 
8.>682 pt. geworden.
Hiermee werd het puntentotaal 
toch nog iets opgevijzeld.
Zondag 25 augustus is avantri 1 
voor de vierde competitie
wedstrijd naar Utrecht gegaan.
Hoe deze wedstrijd is verlopen 
kunt u uitgebreid in.het volgende 
nummer van avantri magazine 
lezen.
SCHOONHOVEN 
10 augustus
Vakantiebestedingc
In het kader van de vakantie- 
besteding werd door avantri-leden 
een drie kamp gecrg-Tr.iseeri. 
Hiervoor werd er. ie nummers 60 
meter, verspringen er. crlwerpen 
verwerkt.
Los van de driekamp kon een 
1000 meter worden geleden.
Zo’n 40 deelneemsters er. 
deelnemers waren naar ie stormbaan 
gekomen om er eer. .• sportdag 
van te maken.
Hieronder volger, enige prestaties. 
Japie Buys werd eerste bij de 
8 jaar-groep.
Zijn 60 meter tijd was 10.8 sec.
De twaalf jaar oude 'f jonge 
Martin van Wijk liep de 60 meter 
in 8.5 sec.
Jacques van 'Schoonevelö wierp 
de bal 39?40 meter ver.
Ingrid Schilt 9 jaar sprong
3 - 4 1 ver,

VIVO VIVO
VOOR UW  

L E V E N SM ID D E L E N  
NAAR

Chris v. d. Horst
H A V E N  21 

TEL EFO O N  2280
VIVO VIVO

ZO EK T U E E N
SCHRIJFBUREAUTJE OF BUREAU?

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

ST A D H U ISST R A A T  17 
T EL EFO O N  2537

b o e k h a n d e l  R ll t f iO B f t

VO OR AL UW BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
OOK
HOUTEN
SPEELGOED

Lopikersfraaf 45 E N
PLASTICSchoonhoven BOUWMODELLENTelefoon 01823 - 2773

vlees staalt spieren!

Koestraat 75 - Schoonhoven - Tel. 2 67 5
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dickhoff
f o t o

cine
Lopikerstraat 57 
Tel. 01823-2992

U doet Uw bej>t b ij  de beoefening  
van Uiv spott???

ONZE mem en doen 
dat b ij  hun werk!

neemt U eem> een 
ptioe&!?

aannemeu becbu. / < 
de GRUYTER 6 van ENGELEN 

doe h et zelfi-icinkel 
KEUKENCENTRUM SCHOONHOVEN 

Havem>th.aat 40-TeJLe{oon 01823-3018

Jolanda Boef 11 jaar wierp de bal 
25.10 meter ver.
De snelste 1000 meter loper was 
de 9 jarige Bart van Tiggelen met
4.01.6 sec.
Hij werd op de voet gevolgd door 
Bennie buys met een tijd van
4.05.7 sec.
P ü R IlE R E N D
10 en 11 augustus
Onderstaand verslag kregen we van 
onze snelwandelaar Gerrit de Jong 
De redaktie van avantri magazine 
stelt dit zeer op prijs»
Uw sekretaris zat zaterdagavond 
te eten, terwijl het buiten goot, 
en dacht...ik zou vannacht best 
100 kilometer willen wandelen.
Zo gedacht, zo gedaan.
Tegen achten stapte hij in de 
eend en tufte naar Purmerend 
waar hij bij het station een voor 
hem bekende wandelaar trof, 
die de vertrekplaats en starttijd 
wist te vertellen.
Half tien traden wij het start- 
lokaal binnen.
Hier bleek dat de prestatie 
wandelaars om 9 uur waren 
vertrokken en dat er geen 
hollands geld in de portemonnaie 
zat, zodat er toestemming 
gevraagd moest worden om op de 
pof te lopen.
10 voor 10 ging ik van start 
en kondigde aan om 10 voor 12 
weer terug te zijn (100 km in
14 uur).
Er waren 3 ronden te lopen van 
33,333 km., die voerdp via 
rustige wegen naar Edam-Midaelie 
-Oosthuizen Beets en Purmerend. 
Het was geweldig wandelweer, 
geen wind, niet koud, droog en 
een sterrenhemel met een halve 
maan.



t

De eerste ronde werd gelopen in
3.40 (een schema .van 13 uur).
VerveIgens de tweede ronde in 
3.45 uur.
Na een kwartier pauze die er toch 
wel afkon ging het weer verdere 
De laatste ronde ging eveneens 
in 3.45, waarvan de laatste.5 km. 
in 33 minuten.
De eindtijd was tenslotte 13.24.55 
uur, een half uur boven het 
clubrekord.
Het resultaat; een voldaan gevoel, 
stijve spieren, geen blaren en de 
beslissing om dit jaar Nijmegen- 
Rotterdam (160 km.) mee te 
lopen.
De trainer van de ’Lekstreek’ 
schaatsers loopt dan ook mee.

Gerrit de Jong
REEUW/K
16 en. 17 augustus
Goudse senior clubkampioenschappen. 
Op de nieuwe sportaccomodatie van 
Reeuwijk werden onder prima 
weersomstandigheden door 7 heren 
en 2 dames ploegen om de 
kampioenschappen gestreden.
Avantri nam met een danig 
verzwakte ploeg deel, zodat ze 
SC Reeuwijk niet van het kampioen
schap kon afhouden.
Avantri eindigde met 12.668 pt. 
op de 5e plaats.
Eerste werd SC Reeuwijk 1 met 
17.075 pt.
Hieronder volgen enkele prestaties 
van de avantrianen:
Henk Schep liep de 100 meter in 
12.0 sec.
Gert Stigter maakte een tijd van
57.6 sec. op de 400 meter.
Bij het speerwerpen kwamen Gert 
en Henk de Leeuw den Bouter resp. 
tot 41.61 en 37.20 meter.
De 1500 meter werd door Hans Boon

verven en lakken
behang en kurktegels
vouwdeuren
degalux
albastine

[o** cy / ceta bever produkten
skilgereedschap
en nog veel meer b ij. . .

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

voor een moderne
en betrouwbare huurauto

bei 2488 (01323) 

n. a. den haak
halvemaan 10 
schoonhoven

V ° / # e ie
w*  1 e'®x*

\ \ %
haven 4 - telefoon 3138 

loop niet langs, loop binnen

% 'Na

FIETSEN
Uw voordeligste vervoer Uw gezondste recreatie
Graag willen w ij u adviseren over de fiets voor U 
uit onze uitgebreide sortering

BATAVUS - GAZELLE PEUGEOT - SPARTA

TEL:0 (823-2431 
STRDHUISSTRRRT 7-11 SCHOONHOVEN



posters - platen - radio’s

Voor

LEDERWAREN

naar de vanouds bekende lederwarenzaak 
van Schoonhoven

B. J. BRANDS Lopikerstraat 36
Telefoon 2428 
Schoonhoven

P u c k  
K in d e r m o d e
kleding voor 
jongens en meisjes 
van 2  tot 12 jaar

haven 59 /  schoonhoven /  telefoon 2062

afgelegd in 4-28.0 minuten.
Gerrit de Jong heeft het hink- 
stapspringen op zich genomen en 
haalde 8.39 meter.
Bert van den Dool verraste bij het 
hoogspringen door over de 1.60 
te komen. -
Hans Boon liep een goede tijd op 
de 5000 meter nl. 17.15.2 min.
We zullen er volgend jaar voor 
moeten zorgen dat we met een 
komplete ploeg uitkónen»
PAPENDAL
17 en 18 augustus'
De "beste tienkamp van Frans van
der Ham.
Onder een stralende zon werd de 
tienkamp, speciaal voor Sltjo 
Schutter georganiseerd, afgewerkt. 
Frans, inmiddels afgekeurd voor 
militaire dienst, maakte goed 
gebruik van deze onverwachte 
tienkamp mogelijkheid.
De 100 meter liep hij in 11.1 sec. 
Dit is een verbetering van het 
clubrekord (oud 11.2 Henk Schep) 
en het persoonlijk record.
Bij het verspringen kwam hij tot 
een goede 6.60 meter.
Het kogelstoten werd 12.79 meter. 
Bij het hoogspringen kwam hij met 
de flop over de 1.80 meter.
De 400 meter werd afgelegd in een 
nieuw pers.- club- en Goudsrecord 
tijd nl. 49.7 sec.
Frans kon met een zeer goede 
eerste dag rustig gaan slapen om 
v/eer goed uitgerust te zijn voor 
de tweede dag.
De volgende morgen startte hij op 
de 110 meter horden, wat hij 
volbracht met een tijd van 16.3 
sec.
Met de discus kwam hij tot een 
goede prestatie, 39*46 meter was 
de worp.
Bij het polsstokhoog werd de



4.40 overwonnen (20 cm. hoger 
dan hij de Ned kampioenschappen, 
evenaring van het pers. record, 
en nieuw Gouds.record).
Bij het speerwerpen eveneens een 
goed resultaat nl. 48*74 meter 
ook dit was een pers. record.
Be 1500 meter liep Prans in 
4.35.1 minuten. •
Deze tienkamp leverde hem 7132 
punten o p.
Een verbetering van., zijn pers-.
record met-..198 punten.
Hij "eindigde als twe-ede'-'aeht-er 
Eltjo Schutter--die tot 7380 pt» 
kwam., 70 pt van,-de limiet voor- - 
Home verwijderd.....

' Bij de -eers-te~ -trainingen- in. de 
zaal hebben de trimmers inmiddels' 

-•ervaren hoe zij de vakantie- 
perio.d-e.zijn "doorgekome.n.
_.Een, aantal die de--buit entr aining 
op woensdagavond'onder leiding 
"van Ad. Verhoef' hebben'"bekocht
zullen wel de'minste...last van.__
' de . eer^ie'trainingen.Jaebberr"' 
gehad.
• Op de 'b-ui.terrtraining“ heb" iJc-van. 
verschillende zijden gehoord, 
dat men op--de ..zaierdagmorg-en-- 
-training- ha.d willen bezoeken* 
"maar er nog niet aan .toe waren
gekomen,. .,-. ...
'Kom dan.
Voor zowel .dames -als-'heren" 
begint de eerste training op 
zaterdag 7 september-,, om-acht., 
..uur ?s morgens.
Voor de - training; "is.het—z elf s
moge lijk en toegestaan om een,- • 
introducé mee te,brengen.

■ K~0 M T..
... U OOK’ .

- - - II E" T ' I,. ■ S "
,7*
i :P U R G E- Z- 0 N D i! ;



REKREATIEE VOLLEYBAL
Het ligt in de bedoeling om in 
te schrijven voor de competitie, 
waaraan we evenals het afgelopen 
winterseizoen hebben 
deelgenomen.
Wie belangstelling heeft om mc 
te doen kan zich opgeven bij 1
D. Wesdorp of bij uw trainer.
De competitie begint in de maand 
oktober.
Zomeravond-voetbal
Na de vakantie hebben we inmiddels 
gespeeld tegen een combinatie 
van.de trimgröep DOS dinsdag 
en woensdag.
Na een spannendeeerste - helft 
was het wwer de. conditie die 
zorgde voor eën grote overwinning. 
De beide ploegen beleefden er 
weer veel plezier aan, aan deze 
prettige wedstrijd.
De volgende maandagavond werd het 
veld afgekeurd en werd de 
wedstrijd tegen de tafel
tennisvereniging op vrijdag - 
23 augustus gespeeld.
Dit werd een.onverwachte
overwinning.’ " ' ..
Op 19 augustus speelden zowel de 
dames als de heren tegen de 
ke gele lub de engel.
De dames speelden een uitstekende 
wedstrijd en Wonnen met 4-0, en 
namen hiermede revance op de 
nederlaag van voor de vakantie. 
Captain Toos scoorde met een 
prachtig schot het eerste 
doelpunt.
Het was aan de keeper van de engel 
te danken dat het aantal 
doelpunten beperkt bleef tot 4.
Op maandag 26 augustus spelen de 
dames tegen de Hasco.
Indien zij net zo spelen als tegen 
de engels dan wordt het een

schoonheidssalon

lopikerstraat 7 
schoonhoven 
telefoon 2039

Wf̂SR

ILevfs
jeans

lopikerstraat
schoonhoven

tino cafetaria • restaurant

specialiteit

huzaren- en zalmsalades 

in alle prijzen 

ook thuis bezorgd

haven 14 /  schoonhoven /  telefoon 2618

in rff ypqlken ben t u
m et een  ë ig a a r  

van

Sigarenmagazijn

WIL VAM SCHAIK
LOPIKERSTRAAT 42  

SCHOO NHOVEN
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ió geen 

atletiek 

jietóen 

ió wel 
trimmen

fa. v.d. wijngaard
koestraat 95-99 

telefoon 2930

V f & K

[dezeadvertentie ziet.
IX U WERPT MOEITE 

•O M »  T E K S T  TE L E Z E N .. . . .  
o a n  S4 h e t  t o c h  t j o

I ®AT OVV O&BN EEN 
&OSDE-M U LP KRIJGEN.

[ LAAT ÓNS U ADVISEREN 
|BtJ DE A AN SC H AF VAN

BE JUISTE b ril....

HOON Haven 75 
Schoonhoven 
Telef. 01823-2328

grote overwinning.
De heren hadden het deze keer erg 
moeilijk en ging de rust in zonder 
dat een van beide partijen tot 
doeIpunten kwamen*
Halverwege de tweede helft nam de 
engel een voorsprong.
Doch avantri ging steeds meer in 
het offensief, en een paar 
minuten voor het eindsignaal 
schoot andré de gelijkmaker 
in he t ne t '
Ik zou bijna mijn compliment' voor 
de goede leiding vergeten van de 
scheidsrechter bij de dames5 
Wim Rond»
En bij de' heren onze tienkamper 
Erans van der Ham.

Dick Wesdorp.

/



M E D E D E L I N G E N
B E S T U U R S

f 5 9-f 4?~f 3 S“f 2 s -
f 2,-
f 1 , —
f 5 f -f 4,-f 3,-
f 10,-

Contributieregeling
ge zinsregeling:
vader.................. f
moeder............... . . .f
1 e kind............... . . f
2e kind................ f
3e kind.................f
ieder volgend kind ook ..f
seniorenlid.............f
lid van 16 t/m 18 jaar...f 
lid van onder de 16 jaar.f
donateur per jaar.......f 10,

Inzenden van kopy
De tekst van avantri magazine 
moet voor de 15e van deze maand 
binnen zijn.
Dit in verband met de ernorme 
drukte van de eindredakteur deze 
komende maanden.
(nieuwe jaargang en de geboorte 
van een klein atleetge).
Zorg dan ook dat hij niet ’s nachts 
e n  o p  het laatste moment de 
gegevens binnen krijgt.
Redaktie adres:
Regiment van Heutszstraat 4 
schoonhoven.
VERHUIZEN
Als u gaat verhuizen geef dan uw 
nieuwe adres door.
Dit is voor de bezorging van dit 
clubblad van belang.
En ook voor de secretaris.

de nutsspaarbank 
voor al uw 
geldzaken £

DAF
catsburg
schoonhoven

bergambachterstraat 5 

tel. 3367

restaurant
de stadsherberg

bruiloften i 1
diners /LKm

recepties ([M 1 opweg 2 1 schoonhovenkoffietafels m
feestavonden  * 1  tel. 2330
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ZELFDE ADRES 
TE

VINDEN mmmi
AARDAPPELEN - GROENTEN 
FRUIT
DELICATESSEN EN WIJNEN

J. den Braber
Lopikerstraat 28 
Schoonhoven 
Telefoon 26 80

Fa. Deerenberg
J * l  Gediplomeerd Opticien, oogmeetkundioe

« 1
DE OPTICIMN VOOR UW BRIL

Haven 38 -40 —  Telefoon 2412

Fu. J . J .  ra il leperen en Zn,

Groothandel 
in levensmiddelen

KOESTRAAT 126 
TELEFOON 2290

UW KRUIDENIER
VOOR AL UW MERKARTIKELEN

RENTELOZE LENING
Het is een uniek feit dat een 
vereniging in Nederland zelf 
een sintelbaan in eigen bezit 
heeft, v/elk gezien mag worden.
De kantine op de stormbaan is 
voor vele leden reeds een 
ontmoetingsplaats waar het 
prettig verblijven is.
Het bestuur worstelt echter 
met-het probleem' dat de kosten 
van het bouwen van de kantine 
uitgelopen zijn ten opzichte 
van de voorradige financiën. 
Enerzijds doordat bij de 
overplaatsing - van de lokalen 
n aar de stormbaan■bleek, dat 
er meer aan opgeknapt moest 
worden dan voorzien was.
Anderzijds is er bij de opbouw 
geredeneerd, het bouwen van een 
kantine en kleedkamers is 
waarschijnlijk een eenmalige 
gebeurtenis, dus laten we het 
zo goed mogelijk proberen te doen. 
Het is reeds gezegd, de 
financiering geeft- ons zorgen, 
doordat het tekort bij het 
bouwen ontstaan, tijdelijk is 
bijgepast door enkele leden.
Deze in wezen ongezonde 
financiering, willen wij met uw 
medewerking omzetten in een 
renteloze lening.
De aandelen zijn verdeeld in 
grootten van 5-, 10 en 25 gulden. 
Binnenkort hoopt een bestuurslid 
u thuis te komen bezoeken.
Het bestuur hoopt van harte dat 
ze bij u een gewillig oor zal 
vinden, 'en dat u het bestuur 
naar mogelijkheid zult willen. • 
steunen in. deze zaak.

/



DE BAAN 10io OP SPORTARTIKELEN 
BIJ SLOOP

Als de baan zacht is wordt u 
verzocht er dan niet op te 
trainen.
Anders loopt u.de baan stuk 
en dat zou zonde zijn.
Dus na een regenachtige dag 
niet op de baan trainen.
Wel kan je op het grasveld 
de stijve spieren losgooien.
DE KLEEDRUIMTE
De kleedgelegenheid op de baan 
is voortreffelijk, dat wist u 
natuurlijk al.
Het schoonhouden van deze ruimten 
vergt enorm veel tijd van Ben..
Iets wat wij goed kunnen 
begrijpen, want somige leden 
komen met een heel veld bagger 
aan hun schoeisel naar binnen. 
Zorg voortaan dat er zo weinig 
mogelijk troep gemaakt wordt 
in de kleedkamers.
MATERIAAL OPRUIMEN
Het gebeurd de laatste tijd 
nogal eens. dat er een discus of 
een kogel op zijn gemak ligt te 
roesten, ergens op het terrein. 
Ruim het materiaal op in het 
daarvoor bestemde hok.
Ook u bent verantwoordelijk voor 
de' goede gang van zaken.
OUD PAPIER
De oud papier aktie draait op 
dit moment goed.
De afgelopen maand is er weer 
een container vol afgeleverd.
De opbrengst komt ten goede 
aan nieuw materiaal.
Bewaart u ook het papier voor 
ons?

Als u sportartikelen bij Sloof 
koopt, zit er voor onze 
vereniging een financieel 
extraatje in.
Het is namelijk zo, wanneer u 
sportartikelen koopt, en u 
levert uw kassabon bij een van 
de bestuursleden in, dan 
ontvangt de vereniging 10$ van 
het bestede bedrag.
Wij zijn Sloof daar bijzonder 
dankbaar voor.
Yoor u is het een kleine moeite 
om dat briefje in te leveren.
ABONNEMENT 
AT LETIEPWERELD
De abonnementsprijs voor het 
fraaie atletiekblad bedraagt 
f 21,50 per jaar 
Voor eventuele nieuwe 
abonnementen kunt u zich in 
verbinding stellen met
G. de Jong 
St. Eloystraat 78 
Schoonhoven
AVANTRI 
C LUBEMBIEMEN
Deze emblemen zijn in de kantine 
op de stormbaan verkrijgbaar, 
tegen een vergoeding van 
f 2,~ per stuk.
HARTELIJK
WELKOM
Ook in de afgelopen maand kregen 
we er weer enkele nieuwe leden 
en donateurs bij.
Deze mensen zijn van harte welkom. 
V/ij hopen dat u naar genoegen 
bij ons uw sport zal kunnen 
bedrijven.



SAMENSTELLING BESTUUR
voorzitter:
C. van den Dool 
Albrecht Beylinggracht 44 
telefoon 2566
secretaris:
G. de Jong
St. Eloystraat 78 
telefoon tku 0 1 0 - 1 3 7 1 1 5

penningmeester:
W. Rond
H.A.. Schreuderstraat 21 
telefoon 2196
D. Wesdorp 
Wal 2
telefoon tku 010-144422 
P. Stam
Galvanistraat 64
H. Sterrenburg
Adam van Vianenstraat 55c
H. Schep
Reg. van Heutszstraat 4
Mevr. T. Sluis
Reinier de Graafstraat 11

Kraisaoortstraat 2/4

Schoonhoven

Autobedrijf oi823.*s4é
Groeneveld
ERKENDE RIJSCHOOL (V 
VERKOOP • INRUIL - 
FINANCIERING VAN ALLE 
MERKEN 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

voer
drukwerk
•n advertenties 
naar
van leeuwenhoekstraatW 
schoonhoven 
telefoon 3794

rek lam ehuro
den  hartocj

TAXI BESTELLEN HAAK BELLEN

2488r o u t e -  em

tr m u tc r ^ d e m
m ie k e n v e r v o e r  halvem aan 10

schoonhoven
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met adidasartikelen 
van sloof komt o 
tot betere prestaties

RIJWIEL EN
BROMFIETSHANDEL

N . A .  D E N  H A A K
Halvtmaan 10 
Schoonhoven 
Tel. 01823 - 2488

WED S TRIJDKA DENDER
11 september 
Lisse
avond instuif wedstrijd
11 september 
Utrecht
instuif wedstrijd
14 september 
Heiloo
baanwedstrijden
14 september 
Den Haag 
baanwedstrijden
14 september 
Goes
j eugdme erkampen
14 september
Rotterdam
pupillenwedstrijden
14 september 
Leiden
baanwedstrijden
14 september 
Purmerend 
snelwandelen
15 september 
Aalsmeer 
stratenloop
18 september 
Amsterdam 
instuif wedstrijd
21 september
Schoonhoven
snelwandelen
21 september 
Lisse
j eugdwedstrijden

/



21 september
Terneuzen
baanwedstrijden
21 september 
Reeuwijk
pupillenwedstrijden
21 september
Utrecht
Prestatieloop
5 en 6 oktober 
Den Haag
nederlandse estafette 
kampioenschappen


