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In het vorige nummer van avantri 
magazine hebben we gevraagd of u een 
stukje zou villen schrijven.
Helaas reageerde er maar een paar 
mensen, niet dat we zakken vol post 
hadden verwacht;, maar meerdere reakties 
waren welkom geweest.
Vandaar dat we zelf maar weer de pen 
ter hand nemen om u de nodige informatie 
te verschaffen»
We zullen maar met de afgelopen maand 
oktober beginnen.
In deze maand zijn we gestart met de 
lotto, waaraan een onverwachte deelname 
was.
De grote toeloop hadden we niet verwacht, 
laten we hopen dat dit zo blijft.
Een ander punt in oktober waren de 
bruiloften van leus Stigter met Hannie 
van der Ham en Kees van der Heul met 
Lies Hoogendoorn.
Het kwartet jonggehuwden wensen we een



fijne tijd toe.
Een groot deel van de vereniging is op 
beide feesten aanwezig geweest.
Een gerucht doet zelfs de ronde dat 
een aan ons bekend lid zo had 
feestgevierd, dat hij de ochtend 
daarna in een kinderledikant ontwaakte, 
en waste daarna zijn duffe kop in 
onschuld.
Het laatste punt wat we even willen 
aanroeren is de kalender.
Deze is inmiddels gereed gekomen, zij 
het na veel arbeid en tegenslag.
Bij het verschijnen van dit clubblad 
is de verkoop in volle gang.
Het is de bedoeling dat ze alle 1000 
verkocht worden.
De prijs van de kalender, die overigens 
in twee kleuren is uitgevoerd, is 
ƒ 2,50 per stuk.
Hij bevat buiten het cijferwerk ook nog 
12 prenten van Schoonhoven.
Het is werkelijk de moeite waard om 
zo’n kalender aan de muur te hangen.
En het allerlaatse punt is de grote 
hoeveelheid oud papier, die we van 
de heer Bouman(nutsspaarbank) kregen. 
Het was enorm.
Het bestuur bedankt op deze plaats 
de heer Bouman.

Henk Schep
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Het gehe le  jaar doo r de nieuwste kollekties
LUXE LEDERWAREN

U  weet het toch I
Altijd iets aparts e n ............vo o rd e lig e r!

O ok w oensdagm iddag geopend

W. J. SEYNDER 
SCHOONHOVEN

Haven 42 Teiefoon 2486

voor
moderne verlichting, meubelen, 
kunstnijverheid
o.a.: Dijkstra, Pastoe, Hagoort, brinkman 
Gelderland, Ploegstoffen en tapijt

thh

moderne 
interieurvormgeving
lopikerstraat 16 / schoonhoven

haven 4 / schoonhoven

TAXI BESTELLEN HAAK BELLEN

ROUW- EN
TROUWRIJDEN
ZIEKENVERVOER

2488
halvemaan 10 
schoonhoven
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NIJMEGEN-ROTÏERDAM 
20-21 september
Wandeltocht over 160 kilometer.
Gerrit de jong nam voor de eerste maal 
deel aan deze monster lange afstand 
wandeltochtc
Het was zijn 5e tocht boven de 150 km. 
Zaterdagmorgen om 11 uur viel het 
startsein,
In gesloten colonne trokken we door 
Nijmegen, na de rust in Breda werd het 
tempo vrijgegeven en de snelle jongens 
gingen voorruit om alvast de koffie te 
bestellen,
In het plaatsje Zeeland was een korte 
rust voor een beker rivella.
Met een zeeuw in de voorste gelederen 
kwamen we in Zeeland aan met een 
gangetje van rond de 10 km»
Van Zeeland ging het naar Rosmalen,

Albert Plesmanstraat 
Telefoon 2894



Het liep kennelijk goed met mij, want 
ik moest 10 minuten wachten op de 
volgende wandelaars»
Ma een voortreffelijk diner vertrokken 
wij om 9.15 richting Waardenburg. 
Doornat kwamen wij in de rustplaats 
aan, waar wij snel om de warme 
kachel zaten.
Leerdam was de volgende halte ~ ook 
op deze route veel regen - 
Half 5 s’morgens zaten wij binnen, 
tot ongeveer 6 uur.
Via Nieuwland - Noordeloos ging het 
naar Goudriaan.
Ma 1 uur rust via Ottoland - 
Vuilendam - Molenaarsgraaf - 
Bleskensgraaf - Oud-Alblas naar 
Alblasserdam.
Het laatste stuk via Ridderkerk - 
IJsselmonde naar Rotterdam, waar we 
om half vier onze beloning in 
ontvangst konden nemen.
Om een volledige beschrijving te 
geven van de tocht is oen heel 
clubblad nodig, zoveel is er over te 
vertellen.
Tot slot de tocht in cijfers over de 
deelnemers en proviandering?
1 zwitser
1 kist sinaasappels
2 blikken van 10 kg augurken
3 denen
3 dozen theezakjes
5 kg gelderse worst
6 kg boter 
6 kg gehakt
6 pakken sanovite
7 belgen
8 uitvallers
8 kg kaas
11 flessen koffiemelk
12 pakken koffie
12 dames
15 kg gekookte worst 
15 ontbijtkoeken
25 krentebroden
34 debutanten 
36 broden 
60 kilo appels
79 wandelaars die de tocht uitliepen 
8/+ flessen melk

87 wandelaars die van start gingen 
100 rollen snoep 
110 diners 
120 bananen 
120 liter rivella 
600 suikerklontjes.

Gerrit de Jong
SCHOONHOVEN
28 september
De clubkampioenschappen.
Aan deze wedstrijd op de stormbaan namen 
drie verenigingen deel.
Dit waren AVANTRI, AAA-Alblasserdam en 
ALTIS-Amersfoort.
Hierdoor waren er een groot aantal 
deelnemers aanwezig, en wel 62 waarvan
26 avantrianen.
De pupillen hebben een. 5-kamp afgewerkt 
en de ouderen een 6-kamp.
De senioren verwerkten de volgende 
nummers; 100 meter, hoogspringen, 
kogelstoten, verspringen, discuswerpen 
en de 1500 meter.
De 100 meter moest zonder spikes tegen 
de wind in worden gelopen.
Dit was een zware handicap.
Frans van der Ham noteerde samen met 
John de Jong (altis), de snelste tijd 
nlo 11.7 sekonden.
Hij haalde met de flop de 1.70 meter.
Leo Poirot (aaa) kwam over de 1.90 meter. 
Met de kogel stootte Frans 12.33 meter.
Hij sprong 6.34- meter ver.
Bij het discuswerpen kwam hij tot een 
uitstekende prestatie.
De opgemeten 42.06 meter was meer dan het 
goudse record.
Omdat deze wedstrijd niet was aangevraagd, 
kon het niet als record erkend worden»
De 1500 meter liep Frans in 4.4-5 minuten 
In totaal haalde hij 3852 punten, 
waarmee hij op de eerste plaats eindigde. 
De sterkste 1500 meter-loper was Bert 
Hammersveld van altis, met zijn tijd van
4.17.0 minuten.
Avantri?s tweede man was Hans Sterrenburg 
(de man, waar u met uw lotto-formulier



terecht kunt).
Zijn 2254- punten kreeg hij door de 
volgende prestaties? 12.8’ sekonden,
1.55 meter hoog, 9*35 meter met de 
kogel, 5.29 meter ver, 25*4-0 meter 
met de discus, en de 1500 meter in
5.4-0.0 minuten.
Derde werd Ad Verhoef met 2170 punten.
Hij sprong 14-0 hoog en sprong 5.15 vei-.
Ben Gubbels was ook in de strijd, 
en werd 4e.
Hij kwam bij het hoogspringen over de 
1.50 meter en sprong 5.35 meter ver, 
en haalde in totaal 2033 punten 
Als 5e eindigde Wies Scheepers met 
1835 punten.
De 1500 meter liep Wies in 4*35.0 
minuten.
Piet van den Dool bleef bij 1716 
punten steken»
Na het discuswerpen, waar hij 24.94 
meter wierp, stond hij 21 punten 
voor op Ben Gubbels.
Op de 1500 meter liep Ben zich bijna 
uit de naad om boven Piet te 
eindigen.
Deze krachtinspanning was echter niet 
nodig geweest, want Piet kwam door 
enige struikelpatijen bij de start 
ten val.
Dit leverde hem een paar schaafwonden 
op, en na een ronde moest hij de 
strijd staken.
Piet stam deed bij het kogelstoten 
enkele pogingen en haalde 8.33 meter.
Hans Boon liep mee met de 1500 meter 
en kreeg de zelfde tijd als Wies, nl.
4.35.0 minuten.
Bij de jongens-a liet Wim Langeland 
zien dat de drie maanden afwezigheid 
zijn prestaties niet heeft aangetast.
Hij werd eerste met 3029 punten, voor 
Jos van Odijk (altis) met 2448 punten, 
en Bert van den Dool met 2241 punten.
Wim stootte de kogel van 6 kg 10.10 
meter ver, liep de 100 meter 12.0 
sekonden, sprong 6.01 meter ver, wierp | 
met de discus 31.46 meter, sprong 1.65 
meter hoog en liep de 1500 meter in 
5.15 minuten.
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DE EXCLUSIEVE

AUTO voor een g roo t pub liek  

Dealer voor Schoonhoven en Omstreken

' AUTOBEDRIJF “ ,7 ^1J. de Kluiver

vcetaurant
b d u c ö m
LEKDIJK 2— 8
TELEFOON
01823-2377-2723

ïM x u n e b m ó  
den  lu it te  q
LEVERT AL UW DRUKWERK 

SPECIALITEIT 

FAMILIEDRUKWERK EN 

HANDELSDRUKWERK

schoonhoven
van leeuwenhoekstraat 14
tel. 01823-3794



VAN DER 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 Gratis vakkundig gelegd
Onder elk wollen tapijt, gratis ondertapij* en 
tapijtlatten
Op alle meubelen 10% korting 
Op alle artikelen 5 jaar slijtgarantieJ l l h Lopikerstraat 18 - Schoonhoven 

Tel. 01823-3783, privé 03475-1284

LEO SMIT
VERKOOP en * Radio * T.V.
REPARATIE van * Afspeel

- - apparatuur
* ElektrischejÉBBBBBEBBir-- huishoudelijke

apparaten
Edisonstraat 11
Telefoon 01823 - 3227

TIMMER EN AANNEMINGSBEDRIJF

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

Koesfraaf 46-48 
Schoonhoven 
Telefoon 01823-2698

Bert had een goede discusworp van 26.32 
meter»
Verder sprong hij 1.6.5 meter hoog en 
beëindigde de 1500 meter in 5*02,0 
minuten»
Er waren vier avantrianen bij de jongens-b 
nlo René Scherrenberg met 1966 punten.
Dirk van den Dool met 1591 punten, Rob 
Voorsluys met 1364 punten en Jos Verlegh 
met 1121 punten.
Dirk en Jos hebben twee nummers 
overgeslagen, wat hun veel punten heeft 
gekost.
René stootte de kogel 9«25 meter ver.
Dirk wierp de discus 30.36 meter ver,
Rob en Jos liepen de 1500 meter in resp.
5o37.0 en 4<>58„0 minuten.
Hieruit blijkt wel dat Jos Verlegh nog 
steeds een goede lange afstand kan lopen,
De trimmers Dick Wesdorp en Henk van 
Engelen hebben ook de 6-kamp afgewerkt.
Dick behaalde 1652. punten en Henk 1491 
punten.
Miranda Suur en Ingrid Kuylenburg haalden 
bij de meisjes-c resp. 2318 en 2273 punten. 
Miranda liep de 800 meter in 2.48.0 minuten 
en Ingrid sprong 1.30 meter hoog,
Er blijft nu nog êên groep over, dat zijn 
de jongens-pupillen a-b,
De negen pupillen hebben ss-ochtends hun 
5-kamp afgewerkt.
Onder de jongens bevonden 2ich ook de drie 
broers Stuart, Clifford en Murphy Lont, 
die pas lid zijn geworden, da gebroeders 
komen uit de West.
Als eerste eindigde Marcel Posthuira met 
2405 punten, voor Rob van Iepenburg met 
2370 punten en Bennie Buys met 2111 
punten.
Vincent Sneuink had 2085 punten, Stuart 
Lont en Dick den Boer hadden beiden 
1636 punten,
Clifford en Murphy Lont behaalden resp.
1513 en 1357 punten, terwijl Ar ie 
Sterrenburg dapper mee deed en 1057 punten 
behaalde.
Alle deelnemers(sters) kregen na afloop 
een diploma uitgereikt met op de voorkant 
een prent van Schoonhoven en aan de 
achterzijde de geleverde prestaties.



Penningmeester Wim Rond zorgde voor 
de diploma*s.
De meeste deelnemers vonden deze 
wedstrijd voor herhaling vatbaar, wat 
een compliment betekent voor de 
organisator Piet Stam, die overigens 
met Altis en AAA goede banden 
onderhoudt.
SCHOONHOVEN
29 september
Deze zondag trokken de snelwandelaars 
met hun animator de heer Koumans voor 
de tweede keer van dit jaar naar de 
stormbaan te Schoonhoven 
Jammer genoeg was de opkomst niet zo 
groot, maar dat verhinderde niet, om 
er een gezellige wedstrijd van te 
maken.
Om $ên uur werden de vijf junioren door 
onze voorzitter Dool weggeschoten.
De drie jongens en twee meisjes 
moesten 1 kilometer afleggen.
Als eerste eindigde Robertino Maas 
(AVR) in 6.21.8 minuten.
Tweede werd de geleeenheidssnelwande- 
laar Dick den Boer van Avantri in een 
tijd van 6.33.7 minuten.
Bianca Maas (AVR) 6.41.4 minuten;
Kees Maas (RMV) 7.20.0 minuten; Manon 
Kemma (PAG) 8.01.4 minuten.
De 8 senioren moesten 10 km afleggen, 
waarbij de snelste man er 47»59»S en 
de langzaamste er 59.00.0 minuten 
voor nodig had.
Om er voor te zorgen dat alle deel
nemers do juiste afstand wandelden, 
werden de gelopen ronden genoteerd»
Dit zenuwslopende werk heeft de 
deskundige heer Os van Abeelen voor 
zijn rekening genomen.
De einduitslag was als volgt;
Tjabel Ras (wie anders) nam van de 
start af de kop en finishte als eerste 
in een tijd van 47.59*8 minuten.
Tweede werd Dirk Maasenvan den Brink 
van Holland-Leiden in 50.43.0 
minuten.

Derde Piet van Soest (hellas) in 52.12.8 
minuten.
Vierde Rob Kemma (pac) in 54*58.4 
minuten
Vijfde Gerrit van Tol (rwv) in 55.37.0 
minuten.
Zesde Wout van Wieringa (rwv) in 
57.11.2 minuten.
Zevende Gerrit de jong (avantri) in
57.52.0 minuten.
Achtste Jan Schuur (metro) in 59*00.0 
minuten.
Dewandelaars kregen een diploma met 
daarop hun plaats en tijd»
S0LINGEN 
5 oktober
Zaterdagochtend om 10 uur vertrok een 
volle bus met atleten, atletes, 
begeleiding en supporters uit de afdeling 
Gouda richting Duitsland.
In Utrecht werden Gerrit, Otto en de 
vergeten Wim opgepikt, waarna in 
Zevenaar een balije leut werd gedronken.
5 s Middags om twee uur kwamen we in een 
regenachtig Solingen aan.
Om drie uur begon de wedstrijd georgani
seerd ter gelenheid van het 600-jarig 
bestaan van Solingen.
Aan deze wedstrijd namen vier ploegen deel 
te weten TSG uit Solingen, Tienen (België) 
Blyth (Engeland) en de afd. Gouda.
In de Goudse ploeg waren de volgende 
avantrianen opgesteld; Frans van der Ham, 
Gert Stigter en Wim Langeland.
Frans begon met polshoog op 3.80 meter. 
Deze hoogte haalde hij in de eerste poging. 
Omdat Frans al eerste stond, ging hij eerst 
de andere nummers afwerken.
Zo behaalde hy bij het speerwerpen de derde 
plaats met 46.98 meter.
De 200 meter won hij overtuigend in 
22.7 sekonden, wat goed was voor een 
nieuw clubrecord.
Het nummer discuswerpen leverde Frans een 
tweede plaats en een nieuw gouds record op» 
Hij wierp de discus 41.98 meter ver weuJ 
Verder liep Frans als tweede loper met 
Eddo de Jong, Henk Lijster en Kees Wiezer



In de goudse estafetteploeg.
Ze finishten in een tijd van 44«S 
sekonden.
Bij de jongens-a wierp Gert Stigter 
zich met de speer naar een derde 
plaats met een afstand van 39*50 
meter.
Gerts Stigter en Wim Langeland liepen 
met Aja van -Gemeren en Kees Versluis 
de 4x100 meter estafette.
Ze eindigden als eerste in 47.5 
sekonden, ondanks een paar vreemde 
wissels.
In de totaal uitslag eindigde gouda op 
de eerste plaats met een geringe 
voorsprong op TSG.
Js Avonds kregen we een koud buffet, 
waarna er gelegenheid was om te 
dansen.
Om 11 uur werden twaalf jongens en 
meisjes met de bus naar een natuur
vriendenhuis gebracht.
Voordat we daar waren moest de 
chauffeur halsbrekende 'toeren uithalen 
om een smal weggetje te volgen en een 
bocht te nemen.
We hebben in ieder geval prima 
geslapen.
De rest van de groep werd in een hotel, 
bij particulieren en In êên of ander 
clubhuis ondergebracht.
SOLINGEN
6 oktober
De -volgende dag moesten we er vroeg 
uit want kwart voot tien werden we met 
auto5 s opgehaald.
Deze- zondag was er een wegloop 
georganiseerd, waaraan verscheidene 
lopers van dè goudse ploeg aan hebben 
deelgenomen.
Gerrit de Jong heeft de 11,5 km 
gelopen.
Het parkoers liep door het heuvel
achtige landschap aan de rand van 
solingen.
Gerrit eindigde in de buurt van de 
30e plaats in een veld van 100 deel
nemers.

voor

naar de vanouds 
bekende 
lederwarenzaak 
van schoonhovenLbrands lopikerstraat 36 

telefoon 2428 
schoonhoven

HET JUISTE ADRES 
VOOR AL UW  

ROOKARTIKELEN
IS

LOPIKERSTRAAT 3 
SCHOONHOVEN
TELEFOON 2506 SIGARENMAGAZIJN

CURA

Fa. Deerenberg
gediplom eerd
opticiën,
oogmeetkundige

haven 38 - 40 
telefoon 2412

SE OPTICIËW VOOR ÜW BRIL

Puck
Kindermode

haven 59 - schoonhoven - telefoon 2062

KLEDING VOOR 
JONGENS EN MEISJES 
VAN 2 TOT 12 JAAR
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Fa. v. d. Wijngaard
BROMFIETSEN 
RIJWIELEN jKWoon̂ Io 99

DAF

CATSBURG 
SCHOONHOVEN

Bergambachtersfraaf 5 

Telefoon 01823-3367

Na afloop kreeg iedereen een groot bord 
stevige snert en daarna werd de aftocht 
geblazen.
Om zes uur waren we weer in Gouda.
UTRECHT
STADI0NL00P
Wies Scheepers was bij de un-loop aanwezig. 
Hij behaalde daar een zeer verdiende en 
bevochten 9e plaats.
De tijd was 25.4A minuten.
BARENDRECHT 
5 oktober
Deze zaterdag liep Wies Scheepers de door 
de atletiekvereniging Energie 
georganiseerde 10-em (engelse mijlen).
Wies ging snel van start, te snel naar 
later bleek, want 3 km voor het einde 
kreeg hij een inzinking.
Dit kwam zijn tijd natuurlijk niet ten goede. 
Hij finishte uiteindelijk toch nog in
61.4-3.5 minuten.
In Alblasserdam zou Wies het beter doen,
ALBLASSERDAM
13 oktober
Na een langdurige blessure die Kees van 
der Heul noopten tot een gedwongen rust 
van ruim twee maanden, is hij weer goed op 
weg om terug te komen naar zijn oude niveau. 
In zijn voorbereiding voor het volgende 
baanseizoen paste dan ook de wedstrijd 
over 10 engelse mijlen (16090 meter) welke 
zo’n 260 deelnemers naar Alblasserdam 
deed trekken.
Het parcoers voerde langs de Graafstroom 
wat een mooi decorvormde voor het lang
gerekte veelkleurige lint van lopers. 
Ondanks de koude regen die de spieren 
van do deelnemers deed verstijven vooral 

: op het tweede gedeelte van het parcoers
tegen de wind in, werden er goede tijden 
gemaakt.
Zo ontpopte Kees van der Heul zich, op 
deze voor hem vreemde afstand, als een 
goede lange afstand loper.
Hij verbeterde het goudse record, dat op



naam stond van gouda-atleet Rob de 
Smet, met maar liefst een minuut, en 
bracht dit op 52 min. en 58 sek.
Deze tijd was goedvoor een fraaie 12e 
plaats in het gezelschap van gereno- 
meerde lange afstand mannen,.
Nog vier avantrianen namen aan deze 
wedstrijd deel, WiesScheepers werd als 
76e geklasseerd in de tijd van 59*4-5 
minuten en een verbetering van zijn 
persoonlijk record met bijna twee 
minuten.
Ad Verhoeff finishte als 107e in 
62.05 minuten, ook voor hem een 
verbetering van zijn beste tijd met 
25 sekonden.
Gerrit de Jong werd 140e in 65.57 
minuten en Piet Stam 14.5 e in 66.35 
minuten.
Van de 260 gestarte deelnemers liepen 
er 233 de wedstrijd uit waaronder 
twee dames, waarvan de eerste Plonie 
Scheringa een snelle tijd liep van 
66.28 minuten.

Ad Verhoeff
ROTTERDAM 
20 oktober
Op bovengenoemde datum was Gerrit 
de Jong present voor 1 uur snel
wandelen, welke werd georganiseerd 
door PAC.
Na 1 uur werd de stand opgemeten 
waarbij uitkwam dat Gerrit precies 
104.63 meter en 88 centimeter had 
gelopen.
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zaterdag 9 november 
4e ahoy zuiderparkloop 
rotterdam
zondag 10 november
10 km wedstrijdloop 
rotterdam
zondag 10 november 
5e heidecross 
heikant
zondag 10 november 
prestatieloop 
grotebroek
zondag 10 november 
2e drunense duinencr'oss 
drunen
zondag 10 november 
internationale cross 
halsteren
zondag lo november
enci-bergloop
maastricht



zondag 10 november
50 km monster prestatieloop
zandvoort
zondag 10 november 
le noordelijke veldloop 
grouw
zondag 10 november
veldloop
leuven (belgiê)
zondag 17 november 
massa-veldloop 
wervik (belgië)
zondag 17 november
lunettencross
vught
zaterdag 16 november 
7e mosselloop 
zierikzee
zaterdag 23 november
awog-cross
harderwijk
zondag 24- november
veldloop
leuven (belgië)
zondag 1 december
warandaloop
tilburg
zondag 1 december 
11e sinterklaasveldloop 
bree (belgië)
zondag 1 december 
internationale cross 
stabroek (belgië)
zondag 8 december 
geitencross 
wilrijk (belgië)

N.A.IM3VHAAK
RIJWIEL- EN 

BROMFIETSHANDEL
halve maan 10 
schoonhoven 
telefoon 01823-2488

altijd 
tot uw 
dienst

Petit Restaurant

„DE ENGEL”
A utom atische Kegelbanen - Biljart - Bar 
K oestraat 4 - Telefoon (0 1823) 23 50 
SCHOONHOVEN



het juiste adresvoor al uwsportschoenenenkleding

VOORHAVEN 15

H E R E N M O —duelvoor al uw

B O N N E T R I E
P A N T A L O N S
C O S T U U M S
R E G E N J A S S E N
ENZ.

HAVEN 63 - SCHOONHOVEN - TEL. 01823-2608

UW 
WARMK 
BAKKER 
IS

lo p ike rs tra a t 34 
Schoonhoven 

Tel 01823-2503

zondag 3 december 
2e barbaraveldloop 
genk (belgië)
zondag 22 december 
beerschotcross 
antwerpen (belgië)
zaterdag 28 december 
suikercross 
TIENEN (belgië)
Wie wil daar naar toe?

CROSSCOMPETITIE
De datums van de crosscompetitie zijn 
op dit moment nog niet aanwezig.
We hopen in het volgende nummer van 
avantri magazine deze bekent te 
maken.
We hopen op een massale deelname van 
onze vereniging.
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ZAALTRAINING
De wedstrijdatleten en atletes kunnen 
in het winterseizoen ook komen 
trainen voor zover daar behoefte aan 
is.
Het is natuurlijk een normale zaak 
dat je komt trainen, want het heeft 
geen zin om de trainer voor oen man 
en een paardekop laat opdraven.
Komt dus massaal naar de zaal.
De buitentraining kan je altijd doen 
want iedere maandagavond is er 
gelegenheid om duurloopjes te doen» 
Hiervoor hebben we een speciale 
route bedacht.
In het volgende clubblad komen we 
daarop terug.
Deze trim-trainingsloop is uiteraard 
ook voor ons trimmerscontigent.

U do e t Uw beJ>t b i j  de beoefening  
van Uu) ApoxX???
ONZE menden doen 
d a t b ij  hun wenk!
neemt U eem, een 
psioefi I ?

aannem er bed /itj $ 
de WUYTER 6 van ENGELEN doe h e t  z el^-w-LnkeZ 

KEUKENCENTRUM SCHOONHOVEN 
Havenitsiaat 40-Tele^oon 01823-301S



V S S tM

MODESCHOENEN

Haven 80 Tel. 01823-2385

VOOR AL UW
FEESTELIJKE
DRANKENdelek

U BENT 
VAN HARTE 

WELKOM 
IN ONZE 

RUIM
GESORTEERDE I P I f  SCHOONHOVEN

SLIJTERIJ I V l l  TEL. 01823-2357
ook gekoelde LEKDIJK 1

dranken hoek havenstraatsewal

ET ' r  je f‘2
!> C <> n ê » s Jf 13(> t-— (»

Jeugd en pupillen 18,00-19.00 uur 
wedstrijdatleten 19.00-21.00 uur 
wegtraining iedere maandagavond 
om 19.00 uur
TRIMMERS
groep 1 dames woensdag 19.00-20.00 uur 
groep 2 dames woensdag 20.00»21.00 uur 
groep 3 heren woensdag 21.00-22.30 uur 
groep 4- dames donderd. 19.00-20.00 uur 
groep 5 heren donderd. 20.00-21.00 uur 
trimmers zaterdag 08.00 uur
KOMT ALLEN OP TIJD

EN LOOP GOED IN 
DIT IN VERBAND

MET UW SPIEREN!!!!M !!!!!!ï!

VOOR ALLE 
ZUIVELPRODUCTEN

VAN DEUR TO T DEUR

NICO TERLOUW
BENELUXLAAN 60, TELEFOON 2321

JO n U9MLjsêé ET
%|  T> !) w  «> » |  ;LjlJ «



ANTWERPEN 1920
29 landen, 2600 deelnemers, 20 

sporten, 154 wedstrijden.
De realisatie van de zevende Olym

pische Spelen was slechts mogeliik. met 
grote o: le ringen . België had zwaar ’  
geleden nder de eerste wereldoorlog.
Het verarmde land had voor alles finan- <( 
ciële rr eilijkheden wat vooral bij de or
ganisatie bleek. Desondanks kon Pierre 
de Coi ertin de olympische gedachte 
verder ‘dragen, hoewel hij er niet in 
slaagde tsland, Oostenrijk en Hon
garije 4 aten deelnemen omdat deze 
landen b schouwd werden, begonnen 
te zijn rr' de eerste wereldoorlog,

In Antwerpen werd voor de eerste 
maal ir Ie  moderne O lympische Spelen 
de 01) ..pi he  eed afgelegd Tijdens 
de oj; nin ^plechtigheid spreekt de 
Belgis vechter V ictor Boin de vol
gende woorden: ,,Wij zweren dat wij ge
durende de Olympische Spelen eerlijke  
strijders zl . i  zijn en dat wij de regelen 
van de Spelen in acht zullen nemen. Wij 
zullen in een ridderlijke geest deelne
men ter ere van ons iand en ter glorie  
van de sport.”  De openingsceremonie  
was praktisch de enige gebeurtenis 
waarbij de organisatie klopte.

Een oorbeeld van de gedeeltelijk  
heersende chaos was het touwtrekken, 
dat voor de laatste maal op het Olym
pische ogramma stond. Het touwtrek
ken or et touwtrekken vindt tot op he
den plaais.

Va: staat dat Groot Brittanië de
gouder medaille veroverde. Geen won
der want de Britten brachten een ploeg 
van p e lg  politieagenten in de ring.
Over c zilveren en bronzen medailles 
wordt tot v daag geredetwist. De V.S. 
meende aanspraak te maken op een zil
veren medaille, die de Nederlanders 
evenwel in bezit hebben.

Volgens de Amerikaanse opvatting 
zou tussen de V.S. en Nederland nog 
een wedstrijd om de tweede plaats ge
houden moeten worden.

De Nederlanders echter waren 
reeds met het zilver in hun zak naar huis 
gereisd.

Zowel de Italianen als de Belgen 
menen aanspraak te hebben op de 
bronzen medaille. Wie die medaille 
thans in zijn bezit heeft kan niemand 
precies zeggen.

i



PiEKREATIEF VOLLEYBAL
Op zaterdagmiddag 19 oktober om drie 
uur moesten we weer verzamelen om 
onze eerste wintercompetitie- 
wedstrijd te spelen tegen dos-volley. 
Met êén afzegging traden we aan voor 
deze eerste math.
Het begin van de eerste set verliep 
zo vlekkeloos dat de tegenpartij 
volledig werd verrast, dat deze zich 
pas bij een 6-0 achterstand langzaam 
begon te herstellen, zodat de eerste 
set voor ons verloren ging met 15-10. 
De tweede set begonnen wij met een 
gelijk opgaand spel, waarbij na veel 
opslagwisseling dos-volley maar 
langzaam uitliep tot de eindstand 
15-11.
Door de lange duur van de vooraf
gaande sets begon iedereen enigzins 
vermoeid aan de derde set.
Na veel van opslag te hebben gewisseld 
kwamen we voor met .4-0, en begon 
dos-volley langzaam in te lopen tot 
een voorsprong van L4-10, we-wisten 
nog gelijk te komen tot 14.-14-, maar

F ^ fa r e tex ^ ^  ^m odecentrum
op de 2e etage vindt u onze

0 FM SHOP
met o.a.

spijkerbroeken 

korduroybroeken
diverse andere je S H S  

moderne terlenka f f

en tweed pantalons ^ * 3

kostu ums
en een enorm uitgebreide

kollektie getailleerde 
overhemden

en shirts
om te onthouden

IX , Fü  SHOP

FAVETEX 
MODECENTRUM
koestraat 121a

schoonhoven 
tel. 0 1 823 -2504

*



PORSUL
SCHOENENMODE SCHOENEN

lopikerstraat 29 telefoon 3724

de 
nutsspaarbank 
voor al uw 
geldzaken

kruispoortstraat 2 -4  
schoonhoven 
telefoon 01823-2546AUTOBEDRIJF

ERKENDE RIJSCHOOL (VAMOR) 
VERKOOP EN INRUIL 
DATSUN-DEALERGROENEVELD

DATSUN

vlees staalt spieren!
SLAGER

WOONING

KOESTRAAT 75 - SCHOONHOVEN - TEL 2672

verloren de wedstrijd in de verlenging 
met 16-14-,
Na ruin een uur spelen verloren we de 
wedstrijd met 3-0,
In deze wedstrijd werd meer overgespeeld 
dan in de wedstrijden van vorig jaar, 
wat tot uitdrukking kwam in de betere 
kwaliteit van het spelpeil,
TWEEDE TEM
Als avantri magazine uit is, zal reeds 
besloten zijn of er een tweede team aan. 
de competitie deel zal nemen.
Het grootste deel zal bestaan uit 
trimmers van Ammerstol, aangevuld met 
de overige trimmers uit Schoonhoven,
TRIMMEN OP ZATERDAGMORGEN
Heeft u al een keertje meegedaan aan 
deze training?
Nee?
Kom dan Iedere zaterdagmorgen eens 
naar de stormbaan,
We verzamelen om 08,00 uur.
Eventuele uitslapers kunnen om 08,10 
ook nog terecht.
Verkleden en wassen kunt u doen in de 
kleedkamers.
OUD PAPIER
We halen nog steeds bergen oud papier 
op.
Wilt u zorgen dat die berg nog hoger 
wordt.
Bewaar dan uw oude krantje voor ons.

Dick Wesdorp



PRESTATIES IN 197L VAN AVANTRI 
TOT HEDEN 20 OKTOBER
Op de stormbaan verwerkt;
11 wedstrijden,
1758 prestaties,
379 atleten,
35 verenigingen 
53 baanrecords
9 goudse records,
I dordts record,,
Avantri nam deel aan. 105 wedstrijden 
met 60 atleten, waarbij zij 175 
persoonlijke records verbeterde.
De 5 aktiefste wedstrijdatleten;
31 Gerrit de Jong 
30 Kees van der Heul 
19 Wim Brauns 
19 Prans van der Ham 
17 Hans Sterrenburg
De vijf met de meeste records;
24- Frans van der Ham
II Piet van den Dool
11 Dick den Boer
10 Bennie buys
9 Ingrid Kuylenburg
Het atletiekdiplomas
25 x blauw 

U x brons 
1 x zilver 
1 x goud
In het volgende clubblad komen wij hier 
uitvoerig op terug.
EINDUITSLAGEN COMPETITIES
Heren 3e klasse.
Onze ploeg behaalde met 19775 punten 
de 10e plaats en zal ook het volgende 
jaar weer in deze klasse kunnen gaan 
deelnemen.

De Fa voriet
. .

------ A.LOOREN DE J O N G ------
Haven 73 Schoonhoven

H . A. d e  L a n g e n
Aanleg en onderhoud van

KLLCTR. LICHT-, KRACHT-,
R \D IO - KN TKLK V IS IK -IN STA Ij-
l.ATIKS

*  la n d e lijk  erkend. SCHOONHOVEN  
Telefoon 2471 
Lopikerstraat 43

Fa. J .  J .  van ieperen en Zn.

Groothandel 
in levensmiddelen

KOESTRAAT 126 
TELEFOON 2290

KRUIDENIER 
VOOR AL UW MERKARTIKELEN

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



JOOE-'UTS
GALERIE 

DE LEK 
IS OOK 
OP HET 

ZELFDE ADRES 
TE

VINDEN

kunstnijverheid 
indiakleding 
glas en keramiek

VOORHAVEN 3

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

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

schoonheidssalon

lopikerstraat 7 
schoonhoven 
telefoon 2039

goudse pupillencompetitie, 
pupillen jongens-a.
Marcel Posthuma 13e met 3823 pt,
Dick den Boer 36e met 3081 pt
Nummer 1 verzamelde 4825 pt.
Nummer 51 verzamelde 2216 pt.
jongens-b
Bennie Buys 6e met
Jaap Buys 14e met
Nummer 1 verzamelde 
Nummer 18 verzamelde
Strijd om de zomeravondcup 
4 wedstrijden van 15 km? waarvan de best 
3 resultaten voor klassering in 
aanmerking kwamen.
Ie Henk Kalf van GVAV

47.11 48.17 48.06 2.2334
21e Wim Brauns van avantri

54.19 55.16 56.01 2.4536
jeugdcompetitie west-2 
De d-jongensploeg werd niet gekl-asserd, 
daar wij voor de derde wedstrijd geen 
ploeg op de been konden brengen,
De c-meisjes lukte dit voor de helft, 
bij de derde wedstrijd verscheen de halve 
ploeg.
Van de 15 ploegen behaalden zij de 
12e plaats met 8.568 punten 
Waddlnxveen werd winnares met 12.552 pt

Gerrit de Jong.

3045 pt. 
2418 pt. 
3581 pt. 
2009 pt.

voor een m oderne 
en b e tro u w b a re  h u u ra u to

bel 2488 (01823)

halvemaan 1C 
schoonhovenn . a. den h a a k  halïemaan 10



DE LOTTO
Geld maakt niet gelukkig, is reeds 
een oud gezegde.
Natuurlijk zit er veel waars in zo’n 
gezegde,
Maarlaten we wel zo reëel zijn dat we 
gelijktijdig zeggens
Het is verrekt gemakkelijk als je een 
5 achterdeurtje’hebt o 
Heeft u interesse in zo*n 
achterdeurtje?
Speel dan mee in de lotto!
Hier dan enkele gegevens, wanneer u 
van plan bent ook te gaan deelnemen 
aan de lotto.
U kunt iedere donderdagavond van
18.00 uur tot 19.00 uur uw lotto
formulier inleveren bij Hans Sterrenburg, 
Adam van Vianenstraat 55c, en
daarna in de sport hal de Meent van
19.00 tot 21.00 uur.
Avantri heeft er alle begrip voor dat 
deze paar uur op donderdagavond, niet

*roor iedereen gelegen komt,
raarom kunt u gebruik maken van onze
:phaaldienst.
I3ze ophaaldienst,zorgt dat het lottofor
mulier bij u thuis opgehaald wordt en 
zorgt er voor dat u een nieuw formulier 
_roor de volgende week bij u thuis in de 
brievenbus vindt.
Gemakkelijker kan het niet.
Wenst u het lotto-formulier via de 
ophaaldienst in te leveren, geef dit dan 
ioor aan een van onze bestuursleden of 
uw trainer,
U krijgt dan vrijdag of zaterdag een 
lottoformulier in de bus.
Voor de donderdag van de daarop volgende 
week wordt het formulier met uw inleg 
plus een kwartje administratiekosten 
ioor een avantrilid bij u thuis 
opgehaald,
Vrijdag of zaterdag wordt het gezegelde 
formulier plus een nieuw formulier bij 
.1 in de brievenbus gestopt, en de zaak 
is daarmee rond,
J kunt van nu af aan dus moeiteloos 
meespelen in de lotto,
De prijzen zijn zodanig, dat meespelen in 
de lotto ook voor u kan betekenen dat 
een forse prijs voor u in het verschiet 
ligt.
".v7ij bieden u dus twee mogelijkheden;
U levert zelf u lotto-formulier in op 
donderdagavond j
of u geeft het bestuur even een seintje, 
en dan zorgt de ophaaldienst voor de 
rest,
IJ ziet het, het is simpel en gemakkelijk 
om mee te spelen in de lotto,
De minimumleeftijd is 18 jaar om aan de 
lotto deel te nemen.
AVANTRI-CLUBEMBLEMEN
De avantri-clubemblemen zijn leuke dingen 
voor uw trainings pak.
Ze zijn te verkrijgen in de bar op de 
stormbaan, voor een bedrag van ƒ 2.00 
oer stuk.



OUD PAPIER
Er zijn tegenwoordig vele instanties 
en verenigingen die oud papier 
verzamelen»
Ook wij doen hier aan mee, en 
de niet geringe opbrengst besteden 
wij voor de aankoop van materialen.
Die materialen zijn hard nodig voor onze 
sportbeoefening en kosten enorm 
veel geld.
B.v. een goede speer kost al gauw 
enkele honderden guldens, om maar 
niet tespreken van een glasfiber- 
polsstoko
En wat dacht u van de rubber oefen
kogels?
Op de begroting van onze vereniging 
stond dan ook niet de post 
materiaal.
Doodgewoon om dat we er geen pingels 
voor hadden.
Vandaar dat enkele bestuursleden 
zich bijna met bovennatuurlijke 
inspanning, zich inzetten met het 
gesjouw van oud papier.
De vraag van het bestuur is dan ook, 
wie wil er helpen met het ophalen?
En nog belangrijker is, wie heeft er 
nog oud papier voor ons?
Geef even een seintje aan het bestuur, 
en dan wordt het oude papier bij u 
wqggehaald!
ATLETIEKWERELD
Er bestaat nog een mogelijkheid om 
buiten uw eigen avantri magazine, 
nieuws van de atletiek te verkrijgen.
Het blad waarop u zich dan moet 
abonneren heet Atletiekwereld.
Het verschijnt twee maal per' maand.
Mocht u interesse hebben in dit 
fraaie tijdschrift, dan kunt' u bij 
Gerrit de Jong de gewenste informatie 
verkrijgen.
Zjjn adres is ;
St. Eloystraat 78 
Schoonhoven.

VOOR NIEUWBOUW 
• ONDERHOUD 

VERBOUW

r  11 ■ * i

aannemermetselaarsbedriifdlettink
buys ballotsingel 40 - schoonhoven - tel. 2501

FIETSEN

uw voordeligste vervoer 
uw (itzondtte racreatia

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

batavu* - g t is llt  -  peugeot - iparta

A.LOORENDEJONG
T E L :0 ( 8 23- 2431 

S T R D H U IS S T R R flT  7 H  SCHOONHOVEN

Rikkoert
BOEKHANDEL LEESBIBLIOTHEEK

VOOR AL UW BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
OOK
HOUTEN
SPEELGOED

Lopikerstraat 45 EN
Schoonhoven PLASTIC

Telefoon 01823 - 2773 BOUWMODELLEN

VOOR UW KOMPLETE WONINGINRICHTING

meer dan 1000 m2 
meubelen 
voorhaven 9

woningstoffen 
haven 9

telefoon 2516 
schoonhoven



eek
posters-platen-radio’s

Haven 12 
S choonhoven 
te le foon  01823-3602

SCHOONHOVEN ^ / M
HAVEN 23 
TELEFOON 2262

jeans V
lopikerstraat
schoonhoven

fiir f  / v

til III c a f e t a r i a - res tau ran t

specialiteit

huzaren- en zalmsalades

in alle prijzen

ook thuis bezorgd

haven 14 /  schoonhoven /  telefoon 2618

VERHUIZEN
Als u gaat verhuizen hebben wij graag 
?en-berichtje daarvan, dit in Verband 
r-et de'bezorging van ons „clubblad»
Wij» als redaktie .doen -er alles aan om u 
op tijd van -informatie te*voorxien»
Dat kan alleen als u meowerkt»
DE STORMBAAN
De noam 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 voor hen is echter, 
dat deze oude militaire oefenplaats 
is omgebouwd tot een uiterst snelle 
atletiekbaan»
Deze oud-hindernisbaan mag echter 
geen hindernis meer zijn om te komen 
sporten»
Als redaktie/bestuur kunnen wij alleen 
maar zeggen, kom bij ons eens een 
keertje stormen!
Sn als u dan komt trainen, ruim dan dan 
gelijk het kostbare materiaal op.
10% BIJ SLOOF

Als u sportartikelen bij Sloof koopt, . 
zit er voor onze vereniging een ■ 
financieel extraatje in.
Het is namelijk zo, dat wanneer ul 
sportartikelen bij' Sloof koopt, en u 
levert uw kassabon bij een van de 
bestuursleden in, dan ontvangt onze 
vereniging 10% van het bestede bedrag» 
Wij zijn Ben Sloof daar bijzonder 
dankbaar voor»
Misschien is het voor u een kleine 
moeite, om even dat rekeningetje in 
te leveren»
Wij, en dus u ook, heeft er baat bij dat 
we een paar centen vangen.



GONTRIBUTIEREGELING SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

Gezinsregelings
vader... ...................ƒ 5, — 1
moeder.....»......»,....ƒ 4?--
le k i n d 3, *—
2e kind . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . .  2,  —
3e kind 1, —
ieder volgend kind ook  ...  ƒ 1, —
seniorenlid. •,.......« o . 5 , —
lid van 16 t/m 18 j a a r . 4 s  —  
lid onder de 16 jaar......... .ƒ 3,—
donateurs per jaar minimaal.,./ 10,—  
VERTREKTIJDEN
Het gebeurd nog steeds dat bepaalde 
leden die naar wedstrijden gaan niet 
op tijd bij het vertrekpunt aanwezig 
zijn.
Als er gezegd wordt, negen uur 
vertrekken,is dat dan ook om negen 
uur en niet om kwart over negen.
Te laat vertrekken betekent meestal 
ook te laat op de wedstrijd komen.
Dit tot grote ergenis van de mensen 
die behoorlijk willen inlopen.
Vooral nu in het winterseizoen is 
het warm draaien van de spieren een 
belangrijke zaak.
Kom dus voortaan op tijd.
KALENDERS
In het voorwoord hebben we het al 
geschreven, dat de verkoop van de 
kalenders misschien al in volle gang 
is»
Mocht u echter geen kalender hebben 
kunnen bemachtigen dan is dat voor u 
bijzonder jammer, daar de oplage 
slechts uit een duizend stuks bestaat. 
En we zeggen het nogmaals er komt 
geen herdruk.

voorzitters
C, van den Dool 
Albrecht beylinggracht 44 
Schoonhoven
telefoon 2566
secretaris 2
G« de Jong
St. Eloystraat 78
Schoonhoven
telefoon tku 010-137115
penningmeester;
W, Rond
H. A, Schreuderstraat 21
Schoonhoven
telefoon 2196
D, Wesdorp 
Wal 2
Schoonhoven
telefoon tku 010-144-422
P. Stam
Galvanistraat 64 
Schoonhoven
H, Sterrenburg
Adam van Vianenstraat 55c
Schoonhoven
Mevrouw T. Sluis
Reinier de Graafstraat 11
Schoonhoven
H. Schep
Regiment van Heutszstraat 4 
Schoonhoven
Het bovenstaande bestuur van avantri is 
gaarne bereid uw wensen en suggesties 
betreffende onze vereniging in 
ontvangst te nemen.



PÜZELEN
Op de ene laatste pagina vindt u 
een puzel.
U kunt deze natuurlijk invullen, maar 
er is een prijsje boven gezet dit 
keer.
Die prijs is een boekenbon van ƒ 10,- 
Deze zal worden verloot onder de 
goede inzenders»
U kunt uw oplossing inzenden naars 
Piet van den Dool,
Albrecht Beylinggracht 4-4-s 
Schoonhoven, 
of naars 
Henk Schep,
Regiment van Heutszstraat 1+ 
Schoonhoven
(achter het winkelcentrum)
Ingezonden
Betrekkelijk weinig mensen maken 
van deze mogelijkheid gebruik»
Maar de mogelijkheid blijft altijd 
bestaan om een stukje te schrijven 
in dit clubblad»
Wie pakt de pen ter hand???????????? 
INZENDEN KOPY
De kopy voor het decembernummer 
van avantri magazine moet op 
vrijdag 13 december binnen zijn.
Het decembernummer verschijnt pas 
in de week van kerstmis, maar we 
hebben liever dat u uw eventuele 
stukje eerder brengt.
Deze late verschijning is te wijten 
aan de drukke werkzaamheden van de 
redaktie in die tijd.

ASSURANTIËN
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN
TAXATIES
ADVIEZEN

SCHOONHOVEN 
TELEFOON 01823-3466

de mode van 'morgen' 
vindt u vandaag al bij

van niekerk herenmode
ZOALS SHIRTS 

DASSEN 
PANTALONS 
ANKLETS 
ENZ.

m
van niekerk herenmode

voor de man die'geziertxwl worrekn 
lopikerstraat 19 - schoonhcruen - tel. 01823-3064



AARDAPPELEN - GROENTEN 
FRUIT
DELICATESSEN EN WIJNEN

J. den Braber £
Lop ikerstraa t 28 
Schoonhoven 
Telefoon 26 80

korrel
dickhofffotocine

Lopikerstraat 57 
Tel. 01823-2992°̂)[U]̂©öp

bruiloften
diners

recepties
koffietafels

feestavonden

restaurant
de stadsherberg

0

opweg 2 
schoonhoven 
tel. 2330

Peter Snell
Drie gouden medailles over de 800 en 
1500 meter sieren het huis van Peter 
Snell. Medailles behaald tijdens de 
spelen van Rome en Tokio. Peter Snell 
kwam naar de spelen van Rome als een 
volslagen onbekendes wiens prestaties 
ras hoog werden aangeslagen na de 
eerste serie van de 800 meter. Toen 
stond hij tegenover de hongaar 
Istvahn Roszavolgyi, de amerikaan 
Ernie Cun liffe en de zwitser 
Christian Waegli, allen atleten met 
een internatinaal bekende faam.
Drie van de vier atleten moesten zich 
kwalificeren en volgens insiders was 
dat zeker niet de in het zwart 
gestoken forse gebouwde jongen uit 
nieuw-zeeland. Nog geen twee minuten 
later echter had de toen 21-jarige 
Snell alle tegenstanders achter zich 
gelaten en de snelste tijd van de dag 
gemaakt. Roszavolgyi, die gedacht had 
zich gemakkelijk te kunnen plaatsen 
verliet met gebogen hoofd het 
olympisch strijdperk. Voor hem was het 
afgelopen. Dat, was nog maar het begin 
van de 1.78 meter grote, sterk als 
een paard dravende Petre Snell.
Hij versloeg alle concurrenten in de 
halve finale en stelde zich op voor 
de finale met grote figuren als de 
wereldrecordhouder Roger Moens,

VOOR AL UW 
RADIO- EN TELEVISIE- 
APPARATUURverhoef kerkstraat 11 

schoonhoven 
tel. 3369



George Kerr en de duitser Paul Schmidt. 
Het werd een sensationeel gevecht, 
Christian Waegli, de snelle zwitser 
trok het veld naar een snelle 
aanvangsronde van 52.3 sekonden, 
maar had evenals de duitser Matusche- 
wski teveel van zijn krachten gevergd 
en viel terug. Bij het uitkomen van „ L 
de laatste bocht nam Roger Moens met 
een krachtige demarrage de leiding 
en sprintte zo hard hij kon, op de 
hielen gevolgd door de rechts van hem 
Vechtende jamaicaan George Kerr, de 
duitser Smidtt en.......Peter Snell.
Tien meter voor de finish gebeurde 
wat niemand verwachtte, Roger Moens, 
die tweemaal had omgekeken naar de 
iets rechts achter hem lopende Kerr, 
zag in een flits aan de binnenkant 
Peter Snell opduiken. Met een schok 
stokte het ritme van de machtige belg, 
die in zijn carrière nog nimmer zo 
dicht bij het olympisch goud is 
geweest» Peter Snell.was de nieuwe 
olympische kampioen in de olympische 
recordtijd van 1 minuut 4-6.3 sekonden. 
Vier jaar later in tokio vierde de 
toen oppermachtige en gerijpte Snell 
zijn afscheid met twee gouden 
medailles, die hij van tevoren had 
aangekondigd. Na elke zegepraal, 
waarin hij van achter uit het veld 
komend elke tegenstander als het 
ware oprolde, bracht hij zijn medaille 
naar zijn jonge vrouw, die vreugdevol 
de aan.haar opgedragen geschenken 
in ontvangst nam. Samen met Murray 
Halbeig trainde hij soms midden in de 
nacht op de weg, zonder zich iets 
van het verkeer of het weer aan te 
trekken. Hij defineerde dat als volgt; 
Wanneer het hard- regent en je bent 
midden in de nacht op de weg aan 
het trainen, dan is er de voldoening 
te weten dat je in de natuur bent 
en het besef dat anderen dat niet 
doen* Snell liep gemiddeld 160 km 
in de week en een voorbeeld van zijn 
geweldige conditie was wel het feit,

lat Peter Snell zijn ouders hielp, op
30 km van auckland, een bungalow te 
bouwen. Wanneer hij er met de bus 
heenreed, stapte hij na twintig km 
uit en liep de rest in snel tempo,
5 s avonds als hij terugkwam deed hij 
hetzelfde.
J. Mostert
J. Mostert was de eerste belgische 
atleet, die op wereldniveau, 
bekendheid verwierf, Is belgisch 
recordhouder geweest op de .800 en 
1500 meter, op de mijl, op de 2000 
en 3000 meter en op de 3/4 mijl.
Dit laatste record gold tevens als 
wereldrecord. Mostert was namelyk 
door de fransen uitgenodigd om als 
haas te fungeren bij een poging van 
Hansenne dit record te verbeteren.
De belg hield er echter zulk een hoog 
tempo in dat hij en niet Hansenne als 
eerste over de finish gings een nieuw 
wereldrecord. De afstand wordt nu niet 
meer gelopen.
Aureel Vandendriessche
Deze belg verwierf veel roem op de 
marathon, en was tevens wereldrecord
houder op de 30 km.
Hij won de marathon van boston driemaal. 
Bij het verblijf tijdens buitenlandse 
wedstrijden dook hij steeds als eerste 
onder de lakens, maar hij was ook de man 
die promp om zes uur in de morgen 
reeds zijn rondjes liep. Erg kwetsbaar 
aan zijn voeten, heeft deze lange 
afstandsloper ook niet veel geluk 
gehad bij de grote atletiekontmoetingen 
en is eerder door tegenslag van een 
ereplaats weggehouden dan door gemis 
aan klasse of training.
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DE JARIGEN IN NOVEMBER

2. mej. van buuren 
5. mevr. hoogerwerf
5. mevr. van de pauw
6 . mevr. gubbels
6. j. van buuren
7. c. tuineburg
11. c. nomen
12. n» c. de ruiter 
.14-. mevr. rijlaarsdam 
15. mevr. broeders 
27.marijke scheer

ST. NICOLAAS-FEEST
Mocht u op 5 december 
St, Nicolaas thuis willen 
ontvangen, dan kan dat. 
Ons aktieve lid, Hans 
Sterrenburg wil gaarne 
bij uw gezin als sint 
fungeren.
Hij beschikt over een van 
de beste sint-pakken, dit 
is gemaakt door moeder 
Sterrenburg.
De kosten van zo’n bezoek 
door de sint zijn gering. 
De prijs is ƒ 10,- 
Inlichtingen bij;
Hans Sterrenburg,
A. van Vianenestraat 55c 
Schoonhoven.

BEL 01823-2231 
HEYNEMAN’S 
TAXIBEDRIJF
OUDE HAVEN 1 —  SCHOONHOVfc-.v

LICHTE EN ZWARTE BRUIDSWAGENS 
MET VOLGWAGENS 
ALLEN MERCEDES 
UW BRUIDSSTOET MOET ’AF' ZIJN 

OOK VOOR ZIEKENVERVOER

deze advertentie ziet.
ÏN  U HEEFT MOEITE 

-DBZE TE K S T T I  L E Z E N .. . . ,  
DAN t& HET TOCH TUD 
DAT UW O feUN  EEN 
& O E O E -H U LP  K R IJ & E N .
LAAT ÖN5 U  AO V15EREN 
81J DE A A N S C H A F  VAN

DE JUISTE BRIL...

HOON Haven 75 
Schoonhoven 
Telef. 01823-2328

ZOEKT U EEN
SCHRIJFBUREAUTJE OF BUREAU?

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

STADHUISSTRAAT 17 
TELEFOON 2537

metVB buis



VOOR HEEL 
UW  HUIS NAAR

berkels tapijtenhuis
1

SCHOONHOVEN
Haven 50 - Telefoon 01823-3901

FA.A.M. 
l>ONSIOEN&m

loodgieters 
WAL38 installateurs
SCHOONHOVEN 

TELEFOON 01823-2491

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 m et vele bij-artikelen, vindt u bij:

kruiswoordraadsei

HOR.: 1 kamp; 8 muzieknoot; 9 vlaktemaat; 10 gelofte; 12 Engelse titel; 14 knaagdier;
16 pers.vnw.; 18 kwajongen; 20 Chinese 
maat; 21 drinkgerei; 23 plezier; 24 snelle 
loop; 25 schrap; 27 prima; 28 gewis; 31 achter; 33 gereed; 34 oude maat; 35 slede; 36 getij; 37 hevig; 38 daar; 39 middeleeuwen; 40 lidwoord; 41 pers.vnw.; 43 getij; 45 warme drank; '48 ontkenning; 50 bak- mengsel; 52 spoedig; 53 garnituur; SS rund; 56 dwarshout; 57 vent; 59 de ouder®; 
60 streling; 81 gaiel; 63 stuk hout; 85 grappenmaker; 67 vaatwerk; SS overdracht.
VERT.: 1 boksterm; 2 indien; 3 kleinood; 4 daar/ 5 vogel;' 6 zoëvm ; 1 voorzetsel; 8 
m inder worden; 13.. titel; 15reeds; 17 wagen;' 19 gewas;-10 schrijfgerei; 22 schrede; • 24 liëm - sviêe&t: 28 bevel; 27 geneesmiddel; '29- glad; 30 bloem; 32 godin; 35 vlaktemaat; S i bosduivel; 40 bijwoord; 42 paardje; 44 verlangen; 45 vogel; 4® 
beest; 47 gaatje in een band; 49 tijdperk; 51 
godin; 53 rivier in Frankrijk; 54 Meur; 57 kauw; 58 schuifb&k; 60 ooheilsgodin; 62 
sportartikel; 84 ten bedrage van; 66 Duitsa N.V.; aartsbisschop.



Ad verhoeff 
en
Gerrit de Jong
GR
Dick Wesdorp 
en
Piet van den Dool
en
Henk Schep 
schreven in dit blad
Huib Bom 
en
Vincent Sneuink 
en
Ingrid kuylenburg 
en waarschijnlijk 
Miranda Suur 
er nog een meisje 
en de familie 
Sterrenburg 
vouwden dit blad
Tot slot de 
adverteerders in 
dit clubblad, 
want zij betaalden 
de kosten 
en willen 
niet vergeten 
worden y bij uw 
aankopen.


