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Seniorencompetitie sterk bemand
Een bijzonder jaar voor Avantri als het gaat om de 
competitiewedstrijden. Bij de Seniorencompetitie doen maar 
liefst vier teams van Avantri mee. Twee vrouwenteams en 
twee mannenteams. De clubtenues van Avantri vallen 
goed op tijdens de drie wedstrijden in Leiden, Spijkenisse 
en Huizen. 

Jarenlang waren er niet genoeg atleten om een mannenteam 
te vormen. Alleen de vrouwen hadden nog wel een team. Dit 
jaar was dit anders. Doordat ook de AB Junioren mee mogen 
doen, konden er opeens vier teams gevormd worden.

Het plezier wordt niet alleen tijdens de wedstrijden beleefd, 
maar ook tijdens de trainingen. Er ontstaan unieke spontane 
trainingen waarbij alle mogelijke strategieën voor de estafette 
besproken worden, verbeterpuntjes doorgenomen worden 
voor de technische onderdelen en de startblokken zo 
afgesteld worden, dat de lopers net geen valse start maken.

Omdat dit een bijzonder competitiejaar is voor de junioren 
en senioren, wordt dit ook bijzonder afgesloten met een 
overheerlijke barbecue na afloop van de laatste wedstrijd.

NK Masters en NK Junioren
Voor zowel het NK Masters als voor het NK Junioren kwam een 
aantal atleten uit voor Avantri. Het NK voor Masters vond plaats 
bij AV Gouda en de Junioren mochten afreizen naar AV NOP in 
Emmeloord.

In Gouda waren maar liefst vijf medailles in de wacht gesleept. 
Piet van Wijngaarden behaalde zilver op de 800m en brons 
bij de 200m. Hij kon ook direct twee clubrecords op zijn naam 
schrijven. Jan Zijderlaan veroverde de zilveren plak bij de 
1500m. Bij het verspringen wist Gerard Faaij de tweede plaats te 
bemachtigen en Rob Zwijnenburg behaalde een derde plaats bij 
het discuswerpen. De uitslagen staan op de website van Avantri.

Bij het NK Junioren kwamen drie Avantrianen in actie. Daniëlle 
Wooning begon bij het kogelslingeren. In de finale wist zij de 
zesde plaats te bemachtigen. Jeroen van Harmelen wist zijn 
speer op 49,52m te laten landen. Helaas was dit 11cm te weinig 
en mocht hij niet naar de finale toe. Feline Molenaar kreeg het 
voor elkaar om bij de 400m horden wel naar de finale te gaan. 
Hier liep zij de vierde tijd. Net geen podium plek, maar wel een 
heel mooi PR. Geen medailles bij de junioren, maar met hun 
talent komen deze in de toekomst vanzelf!

Erelid Jos Koeleman
De Algemene Vergadering van 2018 was in een recordtempo 
afgelopen. Dit gaf tijd genoeg om Jos Koeleman eens flink 
in het zonnetje te zetten. Jos heeft na 20 jaar zijn functie 
als secretaris neergelegd en heeft zich om laten dopen tot 
Algemeen Bestuurslid. Omdat de overige bestuursleden dit niet 
zomaar voorbij wilden laten gaan, werd unaniem besloten om 
Jos te benoemen tot Erelid van Avantri.

Jos was in eerste instantie erg bescheiden over het benoemd 
worden als Erelid, omdat hij naar eigen zeggen geen handen 
vuil gemaakt heeft door bijvoorbeeld een clubhuis te bouwen. 
Voorzitter Ronald Hamaker vertelde in zijn toespraak aan 
Jos dat een vereniging zoals Avantri ook voor een groot deel 
bestaat uit papierwerk en dat Jos deze taak twintig jaar lang 
uitmuntend uitgeoefend heeft. Het bestuur is nog steeds op 
zoek naar een nieuwe secretaris.

Avantri Meerkampen 2018
De zomer begint en dat betekent maar een ding: de gezelligste 
meerkamp van Nederland komt eraan! De Avantri Meerkampen 
zullen dit jaar plaatsvinden op zaterdag 7 juli en zondag 8 
juli. De lijst van aanmeldingen wordt elke dag langer en de 
Stormbaan zal dus ook tijdens dit weekend weer volstromen 
met atleten en toeschouwers uit heel Nederland. 

Een wedstijd als deze is altijd een hele happening en er zijn 
veel mensen actief om alles in goede banen te leiden. We 
hopen daarom ook om zoveel mogelijk steun te krijgen van 
ouders of andere mensen die aanwezig zijn tijdens dit weekend. 
Vind je het niet erg om even een handje te helpen? Dan hoort 
de organisatie dat heel graag! Natuurlijk wordt ervoor gezorgd 
dat je gewoon de atleet, waarvoor je gekomen bent, kan 
aanmoedigen. We hopen je graag te zien op de Stormbaan 
tijdens de Avantri Meerkampen!



Kijk voor meer nieuws op www.avantri.nl
en volg Avantri ook op Facebook en Instagram!
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Privacybeleid (AVG)
Zoals de meeste mensen al weten, heeft vanaf 25 mei 
2018 elk bedrijf, vereniging of organisatie te maken met 
de nieuwe privacywet, genaamd “Algemene Verordering 
Gegevensbescherming” (AVG). Dus ook Avantri!

Voor Avantri geldt dat door deze wet de leden de mogelijkheid 
krijgen om zijn of haar gegevens in te zien, aan te passen 
en eventueel ook bepaalde gegevens te laten wissen. Het 
bestuur is hard aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat 
alles wat er met persoonsgegevens gebeurt op papier te 
zetten. Dit document is ook op www.avantri.nl geplaatst onder 
het kopje “Vereniging”. In dit document staat beschreven 
welke gegevens Avantri nodig heeft van haar leden, wie de 
gegevens in bezit heeft en waarvoor de gegevens gebruikt 
worden. Mocht je hier vragen over hebben? Neem dan gerust 
contact op met het bestuur van Avantri!

Avantri ook op Instagram
Social Media; je ontkomt er bijna niet meer aan. Veel promotie 
is tegenwoordig ook online en dat is ook de reden om de 
sociale kanalen van Avantri uit te breiden. Facebook hadden 
we al, wat nog steeds een actief platform is voor Avantri, maar 
nu kan je ook Avantri volgen op Instagram!

Via dit account beleef je de wereld van Avantri door de ogen 
van echte Avantrianen. Er worden wekelijks foto’s en video’s 
geplaatst van wedstrijden, trainingen en andere activiteiten en 
soms ook live beelden uitgezonden. Dus waar je ook bent, 
je mist niets meer van jouw cluppie! Volg ons via 
@avantri_schoonhoven en vergeet ons niet te taggen 
wanneer jij bij een wedstrijd voor goud gaat!

Grote voorjaarsschoonmaak
De zon begon weer te schijnen, het gras begon weer te 
groeien (het onkruid ook) en de vrijwilligers begonnen samen 
met de vogeltjes te fluiten. Een groot aantal vrijwilligers werd 
op twee zondagen in april opgetrommeld om mee te helpen 
de Stormbaan op te knappen en klaar te maken voor het 
zomerseizoen. 

De eerste zondag stond vooral in het teken van onkruid 
verwijderen, het kunstgras borstelen, de kogelbak opknappen, 
de kogels verven en de nieuwe hordenlatten ontstickeren. 
Met hulp van wat machines en een lekkere bak koffie was de 
Stormbaan na een ochtendje werk klaar voor de zomer.

Op de tweede dag stonden de emmers met water en 
sop klaar. Het clubhuis is gesopt, de reclameborden 
zijn opgepoetst, al het wedstrijdmateriaal gesorteerd en 
opgeruimd, etc. Ook dit was een mooie gezellige dag waarbij 
iedereen zijn of haar steentje bijgedragen heeft voor Avantri. 
Bedankt, vrijwilligers!

Twee goede doelen tegelijk
De pupillentraining werd voor een keer vervangen voor een 
avondje collecteren voor het goede doel. Pupillen, ouders en 
trainers gingen vanuit het Oranjefonds in Schoonhoven langs 
de deuren met een collectebus om geld op te halen. 

Dit was niet zomaar een actie, want de opbrengst van de 
collecte wordt eerlijk verdeeld. 50% gaat naar het Oranjefonds 
en 50% naar Avantri! Van elke euro die opgehaald werd, 
kan zowel het Oranjefonds als Avantri mooie activiteiten 
organiseren. Op de website van Avantri zal bekend gemaakt 
worden wat de opbrengst voor Avantri is geworden. We willen in 
ieder geval iedereen onwijs bedanken voor de geweldige inzet 
tijdens deze actie!

Agenda
30 jun Ploegen competitie CD Junioren
1 jul 3e ronde Senioren Competitie
3 jul Bestuursvergadering
7 jul Avantri Meerkampen, dag 1 - Schoonhoven
8 jul Avantri Meerkampen, dag 2 - Schoonhoven
2 sep 8e Nazomerloop - Schoonhoven
4 sep Bestuursvergadering
7 sep 2e Avondwedstrijd - Schoonhoven
9 sep Promotie/degradatie wedstrijd Senioren competitie
12 sep Laatste wedstrijd van de Onderlinge Pupillen 
 Competitie
15 sep 4e ZHM Pupillen Competitie - Gouda
15 sep 4e ZHM CD Blokmeerkamp - Gouda
22 sep Oud Papier
2 okt Bestuursvergadering

Let op: in de maanden juli en augustus wordt er 
GEEN oud papier door Avantri opgehaald!


