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Clubkampioenschappen 2015
Zaterdag 3 oktober was het weer zo ver: de jaarlijkse
Clubkampioenschappen van Avantri. De dag was verdeeld over
een ochtend- en middagprogramma en dit gaf een totaal aantal
van 109 deelnemers! Naast de grote opkomst, was het ook nog
lekker weer, dus het werd een geslaagde dag.
Niet alleen was het mooi weer, maar er werden ook mooie
prestaties geleverd. Zo zijn er 16 baanrecords gebroken,
waaronder twee clubrecords! Foto’s en uitslagen zijn te vinden
op onze website.

40e Dijkloop

Haven80 Schoenen

Nog een jaarlijks terugkerend evenement is de Dijkloop. Dit
keer stonden er 266 lopers aan de start, afkomstig uit heel
Nederland en verdeeld over de 21,1, 10, 6 en de 2,5 km.

Een nieuwe sponsor heeft zich gemeld bij Avantri: Haven80
Schoenen in Schoonhoven. Dit keer een bijzondere
sponsordeal wat ook nog voordelig is voor alle Avantrianen!

20 deelnemers hadden eerst nog een mooie voorbereiding bij
de Herfstloop in Lopik. Bij drie van de vijf afstanden kwam een
Avantriaan als eerste over de finishlijn, dus dat zorgde voor een
goede motivatie voor de Dijkloop.

Haven80 Schoenen kwam naar ons toe met een voorstel om
Avantri op een aparte wijze te sponsoren. In plaats van een
bord of een website advertentie te nemen, geven zij van elke
aankoop door een Avantriaan 5% van het aankoopbedrag
aan Avantri. Nieuwe schoenen nodig? Haal ze dan bij
Haven80 Schoenen en je steunt Avantri ook met deze
aankoop. Meld bij een aankoop dat je lid bent van Avantri.
Wij zijn erg blij met dit initiatief en de nieuwe sponsor.

Op de dag zelf verliep alles goed en werden er mooie tijden
gelopen. De tijden zijn allemaal terug te lezen op onze website.
We kijken terug naar een mooie 40e editie van de Avantri
Dijkloop en we hopen dat het de volgende keer weer net zo een
mooie dag wordt als dit jaar. Ook zijn er een hoop mooie foto’s
gemaakt en op de website van Avantri geplaatst.

Het contract is inmiddels ondertekend in het bijzijn van
voorzitter Ronald Hamaker, die tevens meteen ging shoppen!

Rabobank Oliebollenloop

Interview met...

Het wordt kouder, de feestdagen komen dichterbij en de
champagne voor oud en nieuw wordt weer ingeslagen.
Maar voordat we naar het volgende jaartal gaan, is er ook
nog wat anders te doen in Schoonhoven: de Rabobank
Oliebollenloop!
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Dit jaarlijkse evenement wordt altijd druk bezocht en gezien het
aantal voorinschrijvingen kan het record van 1155 deelnemers
wel eens gebroken gaan worden. Houd hiervoor en voor overig
nieuws rondom de Oliebollenloop onze website in de gaten.

Hoe lang zit je al op atletiek?
Ik zit sinds mijn 5e op atletiek,
dus dit is mijn 10e jaar.

Vijfrotondenloop
Zoals de meesten wel weten, heeft Schoonhoven op alle
vijf de rotondes kunstwerken geplaatst wat aan bezoekers
direct laat zien waar Schoonhoven bekend om staat: het
zilver! De stichting Zilverstadrotondes kwam met het
initiatief om de laatste van deze rotondes op een bijzondere
wijze te openen.
Hiervoor is ook medewerking gevraagd aan Avantri. De stichting
kwam met het idee een loop te organiseren die alle vijf rotondes
aandoet. Dit zal gebeuren in de vorm van een gesloten peloton
met begeleiding. We lopen namelijk over de hoofdbaan en de
wegen worden niet afgesloten tijdens dit evenement. Het is dus
ook geen wedstrijd, omdat alle lopers bij elkaar moeten blijven.
Interesse om mee te lopen tijdens deze opening? Geef je dan
snel op via info@avantri.nl of kijk voor meer informatie op onze
website of www.zilverstadrotondes.nl. Er kunnen maximaal
40 deelnemers meelopen, dus geef je tijdig op! De datum is
zaterdag 12 december, aanvang 15.30 uur.

Avantri Magazine archief
Toevallig je zolder aan het opruimen waar nog een doos
met Avantri Magazines staat? Dan kunt u ons goed helpen!
Wij zijn namelijk op zoek naar oude uitgaven van het
Avantri Magazine voor ons archief.

Maartje Blanken
14 jaar
Schoonhoven
Junioren C

Wat zijn je favoriete onderdelen?
Mijn favoriete onderdelen zijn 80m
horden en 80m sprint. Ik vind vooral
de korte sprintonderdelen erg leuk!
De meerkamp vind ik nog ook nog steeds erg leuk, maar ik
heb afgelopen jaar de keuze gemaakt om me meer te gaan
focussen op de korte horden en de sprint. Dat komt ook,
omdat ik 3 keer in de week in Rotterdam train bij het Atletiek
Trainingscentrum Rotterdam. Daar zit ik in de hordengroep en
train ik 2 keer per week horden en 1 keer per week sprint.
Wat zijn je PR’s bij deze onderdelen?
Op de 80m horden is mijn PR 12,16 sec. En op de 80m sprint
is mijn PR 10,74 sec. Mijn PR van de horden is nu de 2e
beste tijd van Nederland van de meisjes C1. Mijn PR van het
puntentotaal van de meerkamp is 3832 punten! De tijd van de
horden, en het puntentotaal van de meerkamp zijn beide de
clubrecords van Avantri bij de meisjes C1.
Wat doe je verder bij Avantri?
Op dit moment doe ik verder niks bij Avantri, maar in de
toekomst lijkt het me leuk om training te geven.
Hoe zie jij je toekomst bij Avantri?
Ik hoop nog heel lang bij Avantri te kunnen trainen, en veel te
kunnen leren. Ik heb bij Avantri veel leuke meiden leren kennen,
waarmee ik hoop nog veel lol te kunnen hebben tijdens de
wedstrijden en trainingen!

Agenda

Momenteel zijn we druk bezig met het digitaliseren van alle
Avantri Magazines. Deze worden allemaal op onze website
geplaatst op de pagina ‘Historie’ onder het kopje ‘Vereniging’.
Avantri Magazine’s werden gemaakt in de periode van 1975
tot 2010. Inmiddels hebben we al een groot deel kunnen
digitaliseren en publiceren, maar we missen er nog een
paar. Heeft u uitgaven die wij niet hebben? Dan vragen wij
u vriendelijk contact op te nemen met Jos Koeleman via het
contactformulier op de website. Met name gaat het om de
uitgaven van 1975 t/m 1983.

12 dec
12 dec
13 dec
13 dec
19 dec
19 dec
19 dec
20 dec
31 dec
09 jan
23 jan

Na het inscannen van het magazine krijgt u deze natuurlijk
weer netjes terug. U helpt hiermee met het vastleggen van de
geschiedenis van Avantri!

24 jan
30 jan
13 feb

Vijfrotondenloop, Schoonhoven
Gouda, 3e ZHM-cross
Lekkerkerk, Loetboscross, av Start
DSW Bruggenloop, Rotterdam
Linschoten, 38e Linschotenloop
2e Parkcross, Avantri Crosscompetitie
Goudse GlaMMM-ERasmus Lichtjesloop, Gouda
3Plassenloop, Zoetermeer
Schoonhoven, 33e Rabobank Oliebollenloop
Waddinxveen, 4e ZHM-cross
Polsbroek, Zijderlaancross,
Avantri Crosscompetitie
Lekkerkerk, RAG-cross
Alphen aan den Rijn, 5e ZHM-cross
4e Parkcross, Avantri Crosscompetitie

Kijk voor meer nieuws op www.avantri.nl
en volg Avantri ook op Facebook!
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