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DE VOORZITTER -

De schaatsen staan weer in de kast, de jaarver
gadering is geweest de oefenwedstrijden zijn 
vastgesteldf dus de hoogste tijd om weer het 
veld op te gaan en te gaan Honkballen en Soft
ballen. 

Dit jaar nog op het zwembadveldje, maar hope
lijk gaan we ooit nog eens verhuizen naar een 
eigen Honk- en Softbal terrein. 
De discu,ssie over de velden in "WestII" is op 
dit moment in volle gang, we proberen op de 
eerste rij te staan! 
Maar voorlopig moeten we ons nog behelpen op 
het zwembad, dit vèld moet weer"speelklaar" 
gemaakt worden. Als iemand een beroep doet op 
je om te helpen, zeg dan geen nee. Het is een 
kleine moeite. 

De uitslag en gevolgtrekkingen van de enquete 
die in het vorige clubblad stond , staan ook in 
dit clubblad gepubliceerd . We zitten erg moeilijk 
met het op de been brengen van 6 competitie-team~ 
Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken . neem 
eens een vriend of vriendin mee, om te laten 
proeven van onze sport. Een andere manier om je 
vereniging te steunen is het binnen brengen van 
donateurs . Vraag familieleden kennis sen en 
vrienden. Een tientje is toch n i et te veel? 

Het clubblad zal in het vervolg gedeeltelijk 
verzorgd worden door iemand van buiten de ver

niging. 
... 
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Gerda de Ridder uit Waddinxveen z~l de copy 
verwerken en netjes in het clubblad plaatsen. 
Dit betekend een verlichting voor diegene die 

het afgelopen jaren gedaan hebben. We zijn dan 
ook blij dat zij dit wil doen . 
Om te zorgen dat ze flink aan het werk blijft 
moet er veel copy binnenkomen. Schrijf eens 
een stukje, laat je mening horen . Waar je de 
copy kwijt kunt staat verderop in het blad. 

Hin Veelenturf. 

ADVERTENTIE 

TE KOOP: 

Softbalhandschoeri 

Annette Vooys 
Karnerlingh Onnesdreef 39 
tel. 01823 - 4912 
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ooms administraties 

J. c. ooms 
havenstraatse wal 56 
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• • 
LUITJES ' • 

Ik ben Gerda de Ridder, geboren en getogen in 
Brabant. Maar ik woon momenteel sinds een jaar 
in Waddinxveen. Toen ik 15 was ben ik naar een 
internaat gegaan in de plaats Groesbeek vlak bij 
de grote stad Nijmegen. Daar was een school aan 
verbonden, waar ik de admistratieopleiding heb 
gevolgd.dit duurde 4 jaar. Maar nog steeds in 
die richting geen werk kunnen vinden . Daarom 
heb ik geinformeerd of ik naar het aktiviteiten
centrum in Zoetenmeer konEen aktiviteitencent rum 
is iets waar je op te ru g kan vallen, het is dus 
voor mij een waarde vo l le dagbesteding. Een zin 
volle dagbesteding is voor mij een c urcus Neder 
lands met behulp van de ty'pemachine,, dus de ant 
woorden type ik uit , snap je ! En als ik daar ex
amen in gedaan heb, wil ik even tueel nog ee n 
curcus Kantoorkennis doen, want da ar was ik op 
school voor gezakt, daarom wil ik dit opnieuw 
proberen. Dan hoop ik wel te slagen , want nu is 
het niet meer een moet, nu kan ik he t in mi j n 
eigen tempo doen. Op die school heb ik mijn typ
diploma gehaald, daarom wil ik zoveel mogelijk 
blijven typen. Dat is een van de redenen dat ik 
jullie clubblad wel uit wil typen. Het is heel~ 
om het te doen, en ik kom wel eens kijken.goed? 
Willen jullie een dik clubblad, kom dan wel met 
copy. Want dan blijf ik aan het werk, en dat wil 
ik. 

Groetjes Gerda de Ridder! 
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nótulen jaarvergadering 
h '' t '' s .. s~. me s 

NOTULEN 6 Februari 1985 

Aanwezig: Hin Veelenturf,.voorzitter 
Judith Rozendaal, secretaresse 
Rob Voorsluys, wedstrijdsecretaris 
Otto Ooms, materiaalbeheerder 
Michaël Martina, trainerszaken 
Acronius v.d . Zweep, jeugdzaken 

Met kennisgeving afwezig: René van Ri jk . In Zl J n 
plaats zal Coos Ooms (lid k a scomm i ss i e ) deze 
a v ond zijn zaken waa r nemen . 

Aantal aan wezige leden : 26 

1. Opening 

Hin opent de vergadering en heet alle a anwezigen 
van harte welkom . Hij ·verontschuldigt René i . v. m 
her vaderschap . Coos · Ooms behartigt deze avond 
de penningmeesterszaken . 

2. Bespreking en vaststelling notulen algemene 
ledenveroaderirio van 15 februari 1984 . 

De notulen worden puntsgewijs doorgenomen . Bij 
punt 4 (verslag kascommissie) zegt Coos dat de 
problemen m.b.t. het goedkeuren van het eerste 
deel van de boekhouding zijn behandelt in het 
verslag van de kascommissie over d i t jaar . Dit 
staat in zijn geheel gepubliceerd i n he t Balletje 
~ij punt 7 (bl i k vooruit) is een opmerking ge
maakt over de SPortkeuring. 
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Otto zegt, dat na alle problemen die we geha 
hebben met iedereen gekeÛrd te krijgen voor de 
aanvang van de competitie, de sportkeuring is 
afgeschaft. Het bestuur heeft besloten zich hie 
bij neer te leggen met dien verstande dat wel 
iedereen geadviseerd wordt de keuring te laten_ 
plaats vinden. 

3. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken te behandelen. 

4. Jaarvergadering 

Hin zegt dat er dit jaar een aantal verande
ringen zijn geweest. Birgitta moest opstappen 
wegens haar studie en Roy die haar plaatsver
vanger is, heeft maar kort(op eigen verzoek) 
deel uitmaakt van het bestuur . Heeft hierna ook 
besloten het lidmaatschap aan de verenig~ng op 
te zeggen. Dat was erg jammer, want hij en ook 
Winston hebben op trainingsgebied veel voor ons 
betekend. 
Hin maakt een opmerking over het niet goed func 
tioneren van de vervoersregeling naar en van 
wedstrijden. Hierop wordt later in de vergade
ring terug gekomen. 
Jaarverslag wedstrijdsecretaris: Rob zegt dat 
er waarschijnlijk geen meisjesteam op de been 
te brengen is. De geplande oefenwedstrijden zul
len worden gespeeld door gelegenheidsteams(meis
jes aangevuld met dames) 
Jaarverslag penningmeester: Coos zegt dat hij 
het afgelopen jaar veel met Renè heeft samenge
werkt en zodoende goed iruzicht heeft in het 
financiële reilen en zeilen van de vereninging, 
m.b.t. het betalen van de contributie zegt hij 
dat dit wel vlotter kan. Deelt mee dat zeer 
binnenkort begonnen zal gaan worden met het stu
ren van betalingsherinneringen. 
Om deze problemeru te voorkomen zal in het vol
gend clubblad een voorstel worden gedaan om over 
te gaan op automatische betaling. 
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Cobs neemt de balans door zoals deze gepubli~ 
ceerd staat _en geeft hier enige toelichting op. 
De materiaalpost is vrij hoog. Dit komt omdat 
er niet alleen knuppels en ballen zijn aange
schaft maar ook duurzame en van goede kwaliteit 
zijnde materiaal zoals: hetachternet de mate
rialenkist en de banken. 
Kascontrole: Reggy heeft samen met Coos de boe
ken gecontroleerd en accoord bevonden. 
Reggy maant de lederi ook tot snellere betaling. 
Hierdoor zal de boekhouding dan soepeler kunnen 
gaan. 

5. contributie 

Het bestuur stelt een contributieverhoging van 
f2.50 per maand voor om de problemen die er zij 
t . a . v. de huidige vervoersregeling te ondervan
gen . Deze verhoging zal alleen gelden voor 
competitiespelende leden . Door deze verhog i ng 
kan het bestuur de chauffeurs uitbetalen en hoe 
ven de leden zich niet meer druk te maken over 
de ieisvergoeding. Over dit voorstel wordt ge
stemt. Uitslag: Alle aanwezige leden ( 26) v oor 
verhoging contributie. 

6 . Verkiezing en benoeming bestuur . 

Besloten is dat er een extra bestuurslid moet 
komen. Deze zal de algemene en publiciteits
zaken gaan behartigen. 
Dick Weeber is bereid gevonden zich hiervoor 
kandidaat te stellen. Tegenkandidaten hebben 
zich niet gemeld. Voorts wordt gestemd over Dick 
zijn benoeming. 
Uitslag stemming: voor 21 

tegen 3 
Onthouddmg 2 

Het gehele bestuur wordt in functie herkozen. 
Een opmerking van Hin is dat alle leden een be
stuursvergadering kunnen bijwonen en hi erin 



( brillen en 
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bekende merken: 

* BALL * BOBOS * LION * CARS * JOEY FRESCO * FROU FROU 
* CRACKER * SANDWICH * JLAN * NIK-NIK 

o.a. broeken, jacks, sweaters, truien, bloeses, blazers enz. 
Open: dinsdag t /m vrijdag 10.00-18.00 uur 

zaterdag 10.00-17.00 uur . 
Vrijdag koopavond 

Haven 70 - Schoonhoven - Telefoon 01823-3725 

Kunsthandel KOLÉ 
Voor al uw INLIJSTWERK 

en 
OLIEVERFSCHILDERIJEN 
Haven 31 Schoonhoven 

Telefoon 01823-5847 
In de avonduren: Tel. 01805-3751 

Onze naam zegt voldoende 

Haven 79 - Telefoon 01823-2335 

SCHOONHOVEN 



~rant vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

ZELFBEDIENING 
Doelenstraat 3 - 5, Schoonhoven 

UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* Ook uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzorgd. 

BOEKHANDEL 

P. NIESTADT 
Haven 23 - Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2262 

Jan Dros 
Aardappel-, Groente- en 

Fruithandel 

Uw speciaalzaak 
voor 

FRUITMANDEN 
en 

DELICATESSEN 

Lopikerstraat 28 
Schoonhoven - Telefoon 2680 



7 

hun grieven kunnen uiten. 

7. Benoeming en kascontrol e commis s ie . 

Reggy stelt zijn functie beschikbaar . 
Hin vraagt kandidaten v oor vervulling van deze 
functie . Annetj e en Martha en Ronald worden be
reid gevonden en ook benoemd (Ronald als reser
velid) 

8. Toekomstbeleid. 

Nabije toekomst: Tot 1987 moet e n wij gebruik 
maken van de ligweide van het zwembad . Het is 
dus belangrijk dat het veld goed bespeelbaar 
blijft. Hin vraagt vrijwilliger3 om Otto te 
help e n bij het bespe e lbaar maken / houden van 
het veld. 
De volgende leden zijn bereid: Ronald v.d . Meer 
Corinne, Ronald Neven, Erik, Christine en 
Erik-Jan. 
Verder hopen we nog dat we mee r ti jd krijgen om 
wedstrijden te kunnen s p elen bv de zaterdagmor .-; 
gen extra . Onderhandelin g en met d e gemeente 
zijn hierover gaande. 
Verdere toekomst: 
Hin zegt dat er een hoorzitting is geweest over 
het sportveld in West2 . Hierui t is gebleke n dat 
het waarschijnlijk een open veld wordt . 
Dit houdt in dat in principe i e dereen hiervan 
gebruik kan maken voor allerlei doeleinden .· 
Dick zegt dat hij heeft gehoord dat de sport
raad in een besloten vergadering heeft gezegd 
dat zij een brief zullen sc h rijven aan burge
meester en wethouders met het advies hier i n
derdaad een open veld v an te make n. (Dit is 
inmiddels na informat i e b i j de Sp o r t r aad a chter 
haald . Er is hier spra k e v an e en verk eerde uit 
leg . De Spor t raad g aat j uist bep l eiten d at h e t 
een gesloten veld wordt . r ed .) 
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Pauze. 

9. Rondvraag. 

Erik 

Antwoord 

Erik 

Antwoord 

Erik-Jan 
Dick 

Antwoord 

Vindt dat er te weinig aandacht 
wordt besteed aan de pitcher-catche 
training. Zijn idee: Op het Olivier 
van Noortplein is hiervoor een goed 
mogelijkheid. Als het 's avonds wat 
langer licht blijft is hij best be
reid zich hiervoor in te zetten. 
Een goed idee dat verder uitgewerkt 
zal worden. Het is misschien beter 
als hiervoor een vast uur per week 
wordt vastgesteld. Er zal het komen
de seizoen veel getraind gaan worden 
waardoor we met het beschikbare ma
teriaal rekening moeten houden. 
Interesse onder de leden peilen. 
Vindt dat we beter in januari kunnen 
beginnen met de zaaltraining . Vindt 
het nu een vrij lange periode . 
Rob zegt dat volgens de enquete ee n 
groot deel van de leden de winter
training wel z iet z itten . Zelf is 
hij dezefde mening toegedaan a ls 
Erik, maar er moet derdege rekening 
gehouden worden met andere meningen. 
Een rede voor zaaltraining is het 
contact onderling goed te houden. 
Misschien kunnen er i . p . v. training
en andere dingen gedaan worden . 
(filmavond etc . ) 

Vindt de training van 2 uur te lang. 
Haakt hierop in . De conditietraining 
is goed maar daarna houdt het niet 
over. Er wordt te onzuiver en te 
hard gegooit . 
Rob zegt hiermee gedeeltelijk e e ns 
te zijn . Zegt te zul l en p rob er en wa t 
aan het gooien te doen . Wi l gr aag 
nog meer over t ra i ni n ge n ho r en. 

,, 



Corinne 

Antwoord 

Christien 

Antwoord 

Max 

Annetje 

Rina 

Corinne 

Antwoord 

Dick 

0 

Wat betreft het pichen-catchen trai 
nr is de ~rainer teveel op honk 

bal georienteerd . Krijgt geen goed 
advies. 
Rob zegt dat dit inderdaad een pro
bleem is. Een echte softball trai
ner is echter finaceel niet haal
baar. Otto zegt dat het misschien 
goed is als we nog eens meisjes/da
mes van de Braves uitnodigen. Zij 
kunnen ons waarschijnlijk ook iets 
leren. 
Heeft het gevoel dat ze er niet 
veel bijleert op de training. 
H&n zegt dat we hieraan meer aan
dacht moeten gaan besteden. Eind 
februari is er een trainingsvergad 
ring waain dit besproken zal worde 
Zegt dat hij bang is dat wanneer d 
trainingen korter worden er mis
schien problemen komen bij het sp 
len van wedstrijden (uithoudings
vermogen. 
Misschien de traininsduur in het 
seizoen verkorten omdat er toch 
vaak ook nog wedstrijden gespeeld 
worden. 
Stelt voor eens per 2 weken in de 
zaal te trainen . 
Zegt dat het dan voor kan komen 
dat je dan een keer 4weken niet 
traint als je toevallig een keer 
verhinderd bent. 
Er zal geprobeerd worden met een 
ieders opmerking rekening te hou
den en een goede oplossing te vin
den. 
Er waren een aantal ledeR die tege 
het bestuur stemden. Dit betekent 
dat er onvrede is . 
Vraagt of er mensen z1Jn (te
genstemmers) die hier een reactie 
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Henna 

Antwoord 

Reggy 

Antwoord 

Martha 

Otto 

Dick 

Annetje 

op willen geven. 
Wil graag horen waarom het bestuur 
wil aanblijven. 
Hin zegt dat er tot op heden weinig 
of geen commentaar geweest is op het 
bestuur. Iedereen was aftredend maar 
er zijn geen tegenkandidaten aange
meld. Wil iemand wat doen of wat zeg 
gen dan is hier juist de ledenverga
dering voor. In de praktijk blijkt 
dat het moeilijk is om mensen bereid 
te vinden in een bestuur te gaan. 
Wijst ook op de mogelijkheid grieven 
en wensen te uiten in een bestuurs
vergadering. 
Zegt dat iedereen zich verkiesbaar 
kan stellen voor een bestuursfunctie 
Kan het alleen niet rijmen dat de 
sponsor in het bestuur gaat en daar
door ook stemrecht krijgt . 
Hin zegt dat dit voor een groot deel 
een kwestie is van vertrouwen tussen 
de leden en het bestuur . 
Dick is gevraad door het b estuur? 
Gelooft niet dat een ander zich nog 
kandidaat stelt als het bestuur al 
iemand voordraagt . 
Een rede v6or het vragen van Dick is 
ook geweest het feit dat hij al veel 
bestuurlijke ervaring heeft en ons 
daardoor goed kan helpen. 
Merkt op dat er in een bestuursfunc
tie veel tijd gaat zitten en dat er 
om die rede waarschijnlijk niet veel 
kandidaten voor een bestuursfunctie 
staan te dringen. 
Zegt dat hij zijn sponsoring en zijn 
lid van het bestuur zijn volkomen 
gescheiden ziet. Staat voor hem vol 
komen los van elkaar . 
Heeft om dezelfde reden tegengestemd 
als Reggy . 
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Zal eventueel over andere grieven 
toelichting geven op een bestuurs
vergadering. 
Stelt dat bij oefenwedstrijden ge-_ 
selecteerd gaat worden v oor de inde
ling van het leen 2e team. Is de 
invulling van de enquete ook van 
invloed? 
Rob zegt dat er inderdaad een selec
ti~ zal gaan plaats vinden. 
Er zal getracht worden zoveel moge
lijk rekening te houden met de wen- , 
sen van de leden. 
Hebben we genoeg leden voor 6 teams? 
Rob zegt dat alle leden gebeld zijn 
om inzicht te krijgen. Hieruit is 
gebleken dat 90% van de leden compe
titie wil spelen. Ook wordt bij de 
verdeling van de teams rekening ge
houden met de frequentie v an het be
zoeken van het tr ainQ ngen . 
Is gezien de ervaringen van vorig 
jaar, bahg dat er ge en 2 teams bij 
elkaar te k rijgen zijn. 
Er worden nu kleinere teams op gestel 
Verwacht dat de opkomst hierdoor b e 
ter zal worden omdat de ka ns groter 
is dat men speeJt. 
Kunnen de h andschoenen worden gekoc h 
via de vereniging? 
Otto zegt dat hij binnenkort een. ge
sprek zal hebben met Ben Sloof over 
aanschaffing en het bestellen v an 
materialen . 
Haakt nog in op het bijelkaar krijge 
van een team. Vindt dat de leden ver
plicht moeten zijn te zeggen wanneer 
ze een wedstrijd niet mee kunnen doe 
Verrassingen kunnen dan voorkomen 
worden . M~er v erantwoorde lijkheid 
kweken en desnoods strafmaatregelèn 
ne men . 
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Antwoord 

Max 

Antwoord 
Max 

Antwoord 

Annetje 

Antwoord 

Dennis 
Antwoord 

Christien: 

Antwoord: 

Henna 

Antwoord 

Martha 

Rob denkt dat wé deze winter op dit 
punt al veel gewonnen hebben omdat 
de leden nu ook bijna allemaal bel
len als ze niet komen. 
Vraagt of er komende seizoen een 
werpheuvel en een slagplaat gemaakt 
worden. 
Dat ligt wel in de bedoeling. 
Is er een boete voor het dragen van 
verkeerde kleding tijdens een wed
strijd? 
Maarten zegt dat je in hèt ergste ge 
val uit het veld gehaald kan worden 
Wat moet ik me voorstellen bij slag
plaat en werpheuvels? 
Otto zegt dat deze beide van gravel~ 
materiaal gemaakt zullen worden als 
hiervoor toestemming verkregen wordt 
van de gemeente. Het moet ook finan
cieel haalbaar zijn voor de vereni
ging. 
Vraagt wanneer peanutbal start. 
Stencils voor propoganda liggen klaa 
Oefendag organiseren en kijken hoed 
interesse is. Er moeten minstens 15 
belangstellenden zijn . 
Is het de bedoeling dat de meisjes 
bij de dames ingedeeld worden? 
Hin zegt dat dit waarschijlijk wel 
het geval zal zijn , omdat er niet ge 
noeg meisjes zijn voor.één team . 
Rob zegt dat we nog tot 28 februari 
de mogelijkheid hebben om een meis
jesteam op te geven. Dus als er nog 
bijkomen . 
Op welke dag gaat er op het veld ge
traind worden door de dames? 
Waarschijnlijk dinsdag . Thuiswedstij 
den op woensdag in de meeste gevalle 
Kan er een koffieverzorgingsteam of 
zoiets komen? 



Antwoord 

Annet 

Antwoord 

Annetjè 

Antwoord 
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Otto zegt dat het wel de bedoeling 
is om iets te organiseren. 
De mogelijkheden zijn beperkt. Móet 
nog verder uitgewerkt worden. Als 
vrijwilligsters melden, Christien én 
Anita zich al aan. Moet ook onderlin 
(toerbeurt)geregeld kunnen worden. 
Otto vraagt of er ook vrijwiligsters 
zijn voor het rondbrengen van het 
clubblad en roept op tot .het verzor~ 
gen van copy. 
Janneke, Martha, Frank, Dennis, Susa 
Alize en Christien melden zich. 
Zegt dat sommige wedstrijden erg ver 
van huis , )gespeeld zijn. 
Is hier iets aan te ' doen? 
Rob zegt dat er in het Rayon midden
Nederland niets te bereiken is. 
Enige mogelijkheid is promoveren! 
Vraagt hoe het gaat met de verdeling 
van materiaal bij het gelijktijdig 
spelen van wedstrijden? 
Otto zegt dat we dit seizoen nog mee 
materiaal aan kunnen schaffen. 
Als we alles goed verdele,n en vooral 
zuinig zijn o~ onze spullen moet dit , ~ 
goed kunnen gaan. 

10 Sluiting 

Hin sluit± ll uur de vergadering en dankt ~lle 
aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun inbreng 
op deze avond! 

,___ ____ '-·- -



Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Wedstrijdsecr. 

Trainingen 

Jeugd 

Materiaal 

Public relations: 

BESTUUR 

Hin Veelenturf 
Haven 68 
Tel: 01823 - 6008 

Judith Rozendaal Jonk 
Ambachtstraat 12 
Tel: 01823 - 4164 

René van Rijk 
Lange Weistraat 52 
Tel: 01823 - 2310 

Rob Voorsluijs 
. Wal 16 

Tel: 01823 - 5801 

Michaël Martina 
Vlisterweg 19b 
Tel: 01823 - 5871 

Acronius van de Zweep 
Linaeushof 1 
Tel: 01823 - 3803 

Otto Ooms 
Korte Dijk 17 
Tel: 01823 - 5879 

Dick Weeber 
Archimedesstraat 9 
Tel: 01823 - 3735 
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Jde penningmeester 

Op de jaarvergadering is een voorstel aangeno
men om in het komende competitie seizoen de 
reiskosten vergoedingregeling te veranderen. 
Alle 26 aanwezige leden stemden voor het p l an 
dat alle competitiespelende leden f2,50 per 
maand meer contributie gaan betalen om de reis
kosten te dekken. 

Dit voorstel werd naar voren gebracht door het 
bestuur. (zie vorig c lubblad) om het n iet go ed 
functionerende betalingssysteem van het afge
lopen seizoen te vervangen voor een beter. 
In het ve rvolg zullen chauffeurs 18 cent per 
kilometer t e ru g kunnen vorderen bij de vereni
ging. Het bedrag dat ieder meerijdend lid vorig 
jaar nog aan de chauffer moest betalen komt dus 
te vervallen . 
Als je ouders jou cont rib utie be ta len laat ze 
dit dan lezen . Dan weten zij ook . waarom ze 
meer zijn gaan beta 

Î 
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<eqr lender. 
DATUM DAG AANVANG PLAATS 

3 april woensdag 19.00 u. Dordrecht 

6 april zaterdag 13.30 u. Schoonhoven 
Il Il ll. OO u. Il 

Il Il 15.00 u. Il 

7 april zondag 12.00 u. Zwijndrecht 

8 april maandag 10. ClO u. Sch oonhov en ' 
Il Il 13.00 u. Il 

10 april woensdag 19.00 u. Scho onhov en 

13 april zaterdag ll.3 n u. Schoonhoven 
Il Il 14.30 u . tt 

14 a pril zondag 12.00 u . Schoonhoven 
Il Il 14.00 u. Il 

17 april woen$dag 18.30 u. Sc hoonh ove n 

18 april donderdag 18.30 u. Sc hoonhov en 

20 april zaterdag 13. DD u. Schoonhoven 
Il Il 14.30 u. Il 

Il Il 16.00 u. Il 

21 april zondag 10.00 u. Ridderkerk 
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WEl:JS TRI JO 

Hawks D. II 

Mets □ .II 

Mets J. 
Mets H.I 

C.A.Z. á 

i"let s J. 
f11et s H. II 

fVlets J . 

Mets J. 
Mets H.I 

Mets o. II 
i"lets H. II 

Mets D.I 

f•lets Heren 

fVlets □ .II 
Mets D. I 
i"1ets H.I 

R.Rrn,1di es 2 

Mets D. II 

Hawks l"i. 
- Feye n oor d 
- uvv 

- ~'Iet s H. I 

- Botlek J. 
- Botlek H. 

- C.A.Z . 

- Gambro Tw. 
Feyenoord4 

- C.A.Z. 
Blue St .I 

Mets D. II 

- Rijkspoliti e 

Neptunes 4 
Neptunes 3 
Me ts H.II 

- f1l et s H. II 
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COMPETITIE · 1985 
++++++++++ +++++ ++ +++++++++++++++++++++ ++ 
+++++++ ++++++++++ ++ +++ ++++++ ++ ++++++++++~ 

Co:;ooetitie indeling S . P .S. V. M·e ts, seizucn -: ·~:1:~ . 

s .u.s.u. Met~ Jong e ns Junioren. 

l nge riP.e ld: Junior P n 8 Rayon Zuid-luest l\~r.-'d P rlan d. 

,. =iue Hitters. Puttersho e k. 

2. '.: r av !"'s . Gouda. 

3. Gr r,c n Sax. T",irld8lburg. 

4. Hawks. Dordrecht. 

s. St. L·odewi j k. Rott e rdam. 

6. Mets. Schoonhoven. 

7. Ne ptunu s . Rotterdam. 

s. qed G~es e. Goes •. 

9. Sparta. Rotterdam. 

,o. Unicorns. Hellevoetslu is . 

Wedstrijd date; 27 april: Bl ue Hitters - w~ts. 10.rJ0 uur iJut.tersho " '< . 

03 mei 

11 

17 

25 

31 

Mets - St. Lode wijk. 

Green Sox - Mets. 

Me.te - Sparta. 

Braves - l'iets. 

Mets 

Ó7 juni I Mets 

Neptunus. 

Hewks. 

,s 
20 

" Unicorns - Mets. 

Red . Geess - Mpts. 

1 fl . 3n 

1 2 . :;o 

18. 3[) 

1fl. 3 0 

12.0 0 

1 9 . 0::J 

Scho onh ~vP.n . 

r-1 idd elburg. 

Schoonhov e n. 

Goud a. 

Hel! ev aPts l ui.s. 

Go~s . 

28 ~e ts - Red GFlese. 19,1 7 Sc h o , nnov e ~ . 
Zornnr Stoo. ------------------------------------------------------

29 
02 

09 

15 

23 

juli 
aug. 

" 

Neptunus - Mets. 
Hawks - Mets. 

St. Lodewijk T"0 ts. 

Mets - Green Sax. 

Sparta - Mets. 

3(1 !':ets 

06 sept.: Mets 

Uni cor ns. 

':l ue l-lit'::.er- s. 

~ rav ~s . 13 ~ets 

19.on 
1 0 . :ll') 

1 O . --o 
1 ~ .3 0 

1°.3:J 

Rotterdam . 
Dnrrlrr,cht . 

Sr hn • nhoven. 
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Compet i tie indel ing 5 . - .s. 11. Me t s . Seizoen 1985 . 

2.!..!"i•S • '' • Mets ~eren I. 

4e Kl a sse A Rnyon z-w. i: ed e!' l a n d . 1. Gophers 3. rla nssluis, 
Rotterdam, 
Schoonhove n. 
Rotterdam, 
Ridderkerk . 
Hellevoetsluis. 

2. st. Lodewijk 2, 
3. Mc,ts 1. 
4, rJado V 3. 
s . R. Rowdies 2. 
6 , UniCorns 2, 

!.Je rls trijr1 rla ta:Za. 27 a:--r~l Mpt~ T- Lod 0 l!t'i;k ?. 1A.1fl Schoonhoven . 
Zo. ~ ~ ~ ~i R. Rowdies 2 - Mets 1n. nb ~ i dclerkerk. 
la. 11 tJado 3 - Mets I. 1? , '10 l!ot t erclam . 
Za, 1n r1ets I - llnicorns 2. 18 , 30 Sch nonhoven. 
Zn. 7~ Gooh ers 3 - ~ets I. is. on r:~ass luis. 
Za. (11 ~1;ni ~P t s I - Goohers ~ . 1 :l .3 0 Scho 11n!1o ven. 
Zo. n9 \l nicorns 2 - f'1ets I. 11.o n Hel l o voetsluis. 
Za. 1S ~e ts I - Narlo 3. 1 9 . 30 Scho0 nhoven. 
Za. 2J Lod e wijk 2 - Mot s I. 11. □ n ~o t te rJam. 

Zo :;1r-r c top. 
Zn._:~ _______ :_~~!!_!_:_R._r1 owdics_2._1 G.30 __ Schoonhoven . 

Zo, 28 juli R. Rowdies 2 - Mets I. 1 o.oo Rid derk'erk. 
Zo. 04 a·-19 • Uni cor ns 2 - Mets r. 11 .O 'l HP.llevoe ts luis. 
Za. 1n f·ie ts I - i;ado 3, 18. 30 Scho Ünhovcn. 
Za . 17 !':ets I - Lodewijk 2. 18.30 Sr:h □ on haven. 

Za. 24 Go p h e rs 3 - rie ts I • 15 . 00 l":aassluis. 

S . H. S . V. Mets ~e ren II. 

4 e Klasse ~C nayon Z-u.t. ~:ederland. 1. Feyenoord 4. Rotterdam. 
Vlaardingen, 
Rotterdam. 
Schoonhoven. 
Rotterdam, 
Rotterdam. 
Zwijndrecht. 

2. Holy 3. 
3. Lodewijk 3. 
4. Mets 2, 
s. · rJeptunus 5, 
6, Sparta 4, 
7, Zwijndrecht 4, 

Wedstrijd data: Za. 27 aori l Lodewijk 3 - Mets II. 10.00 Rotterdam, 

Zomer stop. 

Zo, 05 ~e i Holy 3 - Meta II. 10, 00 Vlaardingen, 
Za. 1T Mets II - Sparta 4. 18.30 Schoonhoven. 
Zo. r9 " F e yenoord 4 - Mets II,14, 00 Rotterdam: 
Zo, 02 juni Neptunus 5 - Mets II. Rotterdam, 
Za. OR Mets II - Ne~ tunus 5~ 18,30 Schoonhoven, 
Zo, 16 Zwijndrecht 4--1'lets n,10.00 Zwijndrecht, 
z~. 22 " Mets II - Lodewijk 3, 1B.30 Schoonhoven, 
Za._29 __ ~ ____ :_S p arta_4_-_Mets _ II. _ __ 14,30 __ Rotterdam. __ 

Za. 27 . juli 
Za, 03 aug. 
Zo, 18 

Mets II-Zwijndrecht 4,18,30 
: Mets II - Feyenoord 4,18,30 

_Holy 3 - Mets II, 10,0 0 

Schoonhoven, 
Schoonhoven. 
Vlaardingen. 

I 
/ 



Çn-,t;;tup indflina S.lj,s,v, !'Iets, Sehoen19B5. 

S1H1S1\/1 l'leta P1•e11 I. 

le l<laese Rayon z-w. ·Naderlend. 1. The Blue Hitters. 
2. Blua Stars. 
J. !'Iets. 
. 4. Nado ·u. 
5. Old Ripariana. 
6. The Rad Geese. 
7. R. Rowdies. 

Puttershoek. 
Numansdorp. 
Schoonhoven • 
Rotterdam. 
Oude-Tonge. 
Goes. 
Ridderkerk. 

WSdstrijd deta1 Wo. 24 april Mets Nado u. 19.00 uur Schoönhoven. 
Do. 02 ·mei 
wo. 0B n 

Ma. 20 
wo. 29 n 

vr.- 07 juni 
·wo. 12 " 

Blue Stars - !':ets. 
Mets - B. Hitters. 
o. Riparians - r~ets.19.30 
Mets - R. Rowdies. 19.00 
Red Geese - Mets _. 19.30 
Nado 1/ - Mets. Il 

Il 

Numansdorp. 
Schoonhoven. 
Oude Tonge. 
Schoonhoven. 
Goes. 
Rotter.clam. 

Wo. 19 " Mets - Blue,Stars. Schoonhoven. 

Zomer &top. 
Wo. 26 ~..;..._;_;_ ______ :_B._Hitters - Mets. ____________ PuttershoP.k. 

Wo. ·07 aug 
Do. 15 '! 

wo. 21 " 

S.H.S.V. !'Iets Dames II. 

Mets - D. Rioarians 19.30 
R. Rowdies - !':ets. 19. □ 0 

Mets - Red G~ese. 19.30 !! 

Ras. Je Klasse B. Rayon Z-W.Ned. 1.· Ale;andris'66/3. 

Wedstrijd datai Ido. 24 april-, 
wo. 01 mei 
Do. 09 n 

wo. 15 .. 
Wo. 22 n 

Di. 2B Il 

Wo, ~2 juni 
Vr. 21 Il 

wo. 26 n 1 
Zo■er. stop. 

Vr. 02 aug. 
Do. 0B Il 

wo. 14 n 

2. The Blue Hitters 2 . 
3. Gophers 2. 
A. Ha11ks 4. 
s. Mets 2. 
6. Neptunus 4. 
7, Sparta ~. 

Alexandria J - Mets 
l'leta 2 - 8, Hitters 
Hawks 4 - l'leta 2. 
l"leta 2 - Sparta 4. 
Meta 2 - Neptunus 4, 
Gophars 2 - l'lata 2. 
!'Iets 2 - Alexandria 
B. Hit tere 2 - Mets 
M11ts 2 Hewks 4, 

Sparta 4 - Plets 2. 
N·eptunus 4 - 1'111ts z. 
Mats 2 - Gophers . 2. 

2. 19.0D 
2. n 

n 

" 
n 

n 

J. 19.30 
2. n 

" 
19.00 

u 

" 

Schoonhoven. 
Ridderkerk. 
Schoonhoven. 

Rotterdam. 
Puttershoek. 
Maassluis. 
Dordr11cht.· 
Schoonhoven. 
Rotterdam, 
Rotterdam. 

Rotterda■, 

Schoonhov""'• 
Dordrecht. 
Schoonhoven, 1 · 

Il 

l'laessluis. 
Schoonhoven. 
Puttershoek, 
Schoonhove!:!_!. , 

Rotterdam. 
Rotterdam. 
Schoonhoven. 
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Reclame op Reclame Zoals je ziet is bij 
de advertentie van 
Kees Maas het merk 
Gazelle weg gevalle~. 
Kees, onze excuses 
hier voor. 

op de flets 
zie Je nog vlinders 

rijwielen 
vindt u bij: 

KEES MAAS 
Koestraat 95- 97 

Telefoon 01823-2930 
Schoonhoven 

Batavus - Peugeot -

Dus iedereen weet het nu : Kees Maas ve rkoo p t 
ook Gaze lle 

Tijdens de druk van het club
blad is een firma naar een 
adres verhuisd . 

Valentino kun je in het vervolg 
op de haven vinden, naast het 
stadhuis. 



west 2 
een sportveld 

of speelveld 

Even een vooruitziende blik werpen op het veld 
in West 2.Dit doordat er pas een hoorzitting is 
geweest met alle betrokkenen(scholen,omwonenden 
en sportverenigingen) .Uit deze hoorzitting kwam 
naar voren dat wij zeker nog in de running ~it
ten voor eeri plaatsje op dit veld. " 
De gemeente kwam met het bestemmingsplan dat in
hield dat het sportveld een open veld zou worden 
D.w.z. een sportveld voor iedereen toegankelijk. 
Dit was echter voor de scholen en sportverenig
ingen niet aanvaardbaar . Ook de b ewoners ,voor wie 
dit veld ook is bedoeld,zagen in dat de combina
tie sportveld en trapveld niet goed h aalbaar is. 
De bewoners kwamen met een alternatief het hui
dige trapveldje,als speelveld houden en de scho
l;én en sportverenigingen het "grote" veld lat en 
gebruiken .H et huidige trapveldje st aat in h et 
bestemmingsplan als parkeerplaats gepland . Dit 
zal dan veranderd moeten worden . 
Wij zijn niet de enige gegadigde n vo or het veld 
in West 2 . Argento,de korfbalvereniging en waar
schijnlijk een nieuwe hockeyvereniging zijn ook 
kandidaat voor een plekje op het veld. 
Wat wel zeker is,is dat de oplevering van het 
veld nog enige tijd op zich laat wachten.Tot die 
tijd zullen we ons moeten behelpen met ons hui
dige veld op het zwembad. 



In- en Verkoop van 
Dames-, Kinder-, en 
Babykleding. 
Zo goed als NIEUW! 

Koestraat 57, Schoonhoven 

Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

U koopt toch 
ook bij onze 

adverteerders! 

De goedkopere vleessoorten 
zijn bij ons kwaliteitstarief. 
Net zo goed als de luxere soorten. 

EET SMAKELIJK. 

~ KEURSLAGER 

~ ~~enls?~M!~onhoven 
Telefoon 01823- 2426 

Levis - Lee - Tripper 
Club de France 

LOPIKERSTRAAT 13 

REIS- EN PASSAGEBURO "ZILVERSTAD" 

Uw A.N. V.R. en Garantiefonds - Reisburo, voor al uw 
Vlieg-, Trein-, Touringcar- ; Cruise- , Lijndienst-passage's . 

Lopikerstraat 20 
Tel.: 01823-6544 

2871BX Schoonhoven 
Telex: 20996 



N 
Kerkstraat 13, Schoonhoven 

Telefoon (01823) 2248 

A 
BUNK 

K 
Erkend 
Chiropodiste 

Erkend 
Ziekenfonds 
leverancier 

Behandeling 
volgens afspraak 

Tel.: 01823-4457 

• pedicure 

• manicure 

• Steunzolen/ -kousen 

• Nail - styliste 

EWIELERS 

1.7-(:) 
TEL.01823-6147 

AAGSTRAAT 
HOONHOV 

~ 
Mooie Mode, Laag Geprijsd 

Lopikerstraat 10, Schoonhoven 
Telefoon 01823- 2288 

. Il Il , 
Il• •••••• 1111 

'arGICID 
Lopikerstraat 47 îRENJ5ETT'ER 
Telefoon 01823-5337 
2871 BW Schoonhoven 

OPHALEN VAN REPARATIES 
EN TERUGBRENGEN 

"GRATIS" 
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softbal 
tips 

Voor dat de competitie begint zijn hier nog 
wat geillustreerde tips. Nu kun je natuurlijk 
niet van een plaatje af leren Softballen dat 
weet iedereen. Toch kun je van deze plaatjes 
een hoop leren. Kijk er goed naar en probeer 
ze op de training eens uit. 

De molenwiekworp: 

0 

Vanuit een rela x tehouding breng je, je beid e 
armen omhoog . Je doet gelijkertijd ee n stap 
voorwaarts terwijl je werparm de molenwiek be
schrijft. Draai je lichaam iets van de werp
plaats af gedurende de molenwiek. Trek op het 
laatste moment je tweede been bij en ga gelijk 
in een positie staan waarin je de bal kunt 
fielden. Wikkel je polsbeweging goed af. 



De gewone onderhandse worp. 

Het plaatje spreekt voor zichzelf. Op het moment dat de 
bal op het hoogste punt is je lichaam weer iets van de 
plaat draaien. Ook hier weer gelijk de fielders houding 
aannemen. 

De cw:ve 

De dropbal. 

ry 

Qn een cw:ve bal te kunnen 
gooien rroet men goed op de 
polsbeweging letten . Deze 
beweging rroet fel maar ge
controleerd zijn. Door deze 
beweging geeft men de bal 
een zijwaartse draaiing mee. 
(zie pijl) 

Ook hierbij weer die laatste polsbeweging die het hem 
rroet doen. Qn de bal aan het eind van z'n baan snel te 
laten dalen trekt men op het laatst als het ware aan de 
bal. Hierdoor krijgt de bal een voorwaarts draaien effect. 



2n ~~---------------------.. bovenhandse worp l 

Ie bovenhandse worp vlürdt door alle speelsters gebruikt 
zodra de bal in het veld is gekorren. 

Het fielden ra 
1 (~ 
' \ 

~ 

Zorg dat je in balans blijft 
en wikkel je pols goed af. 
Ieze beweging geeft het meeste 
snelheid aan de bal. 

Bij het fielden van een langzame bal ga je snel naar de 
1 toe. Aanvallen dus, des te snel ler is de bal op het 

onk. Bij een middelhard geslagen bal doe je een paar 
stapjes naar de bal toe en je bepaalt waar je de bal zal 
fielden . Bij een snel gespeelde bal beweeg je, je zij
aarts naar de baan waarin de bal zich bev i nd . 



maak van ja sportdag géén strapdag 
Wanneer we met z'n allen weer bezig 

zijn op het sportveld of in de sporthal, 
snuffelen anderen in onze kleedkamers. 

Terwijl wij sportief op jacht zijn naar 
de overwinning, wordt een ander soort 
winst zorgvuldig door onsportievelingen 
opgestreken. Dure kledingstukken 
en belangrijke papieren. Geld, 
cheques, sieraden en horloges. 

Zo wordt voor velen de 

sportdag een stropdag. Laat daarom 
geen waardevolle spullen onbeheerd 
in de kleedkamer achter. 

Laat horloges en sieraden liever 
thuis. Neem niet te veel geld mee en 
géén papieren die u bij 't sporten 

toch niet nodig hebt. Voorkoming 
van misdrijven. 

Zo noemen wij dat. En is 
dat nou zo moeilijk ... ? 

VOORKOMING 
MISDRIJVEN 

Een zaak vandepotiti e•nu . 

Theaterbespreekbureau 
Bij de V.V.V. in "de Turfkelder" Stadhuisstraat 1, bestaat de mogelijkheid om 
plaatsen te bespreken bij ± 75 theaters door het gehele land, welke zijn 
aangesloten bij de theaterbespreekce ntr ale. 
Ook voor muziek- en popconcerten, alsmede toneel- en cabaret voorstellin
gen, sport- en andere evenementen. 
Het is niet mogelijk plaatsen te bespreken voor filmvoorstellingen . 
De plaatsen worden telefonisch door de V.V.V. gereserveerd . 
U moet de besprek ingen bij de V.V.V. op het kantoor komen maken, (dus niet 
telefonisch). Dit kunt u doen van dinsdag t/m vr ijdag van 10.00-12.00 uur en 
van 14.00-16 .00 uur, zaterdags van 12.00-16.00 uur. 
In bijzondere gevallen met voorbespreking voor pop concerten e.d. kunt u 
zaterdags reeds om 10.00 bespreken op het V.V.V. kantoor. Het bespreken 
gaat als volgt: U krijgt op het V.V.V. kantoor na de betaling een voucher 
(bespree kbew ijs), met deze voucher gaat u naar de kassa van het betreffende 
theater en neemt daar uw kaartjes in ontvangst. U hoeft deze kaartjes geen 
uur van te voren af te halen. Daar u deze kaartje s reeds hebt besteld en be
taald blijven zij tot na de betref fende voorstelling uw eigendom; oo k als u dus 
onverhoopt te laat zou zijn, blij ven de kaartjes op u wachten. 
Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij altijd bereid deze voor u op te lossen. 

V.V.V. Schoonhoven 



Caves 
Hubert Wijnen 

en 
gedlst/llBerd 

Huub Oostendorp 
Albrecht Beyl,nggracht 44 
2871 SC Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2566 ... 

RESTAURANT 

Il TINO" 
Haven 14-16 - Schoonhoven 

Telefoon 01823-2618 

* Voor een 

GEZELLIG DINER, RECEPTIE 

OF FEESTAVOND, 

al of niet in samenwerking met 

Kegelbaan "De Engel" 
Komt U natuurlijk ook 

naar "TINO" 



~ 27 
Kun je hem niet echt fielden .probeer hem dan in ieder 
geval te stoppen. 

Het slaan 

Het is belangrijk dat je, je eigen slagzone kent. Als de 
bal in die zone wordt gegooit rroet je de bal argressief 
aanvallen. Laat je nooit bang maken of beinvloeden door 
de pitcher of de catcher. Jij bent degene die punten kan 
gaan maken. Ga. daarom rustig en ontspannen in je s l agperk 
staan. Is de bal eenmaal geworpen dan breng je , je been 

1 .. 
Q 

wat het dichtst bij de pitcher 
staat iets naar voren en breng 
het gewicht van je lichaam 
over op dat been. 
Breng de knuppel snel naar vo
ren en houd je polsen soepel. 
Maak je slagbeweging goed af 
door met je heupen mee te 
draaien. Blijf tijdens het 
slaan naar de bal kijken . 
Heb je de bal geslagen st _art 
dan snel opweg naar het eerste 
honk. 



2s------------------------F.enmaal öp weg· naar het 
eerste honk loop je aan 
de buitenkant van de fout 
lijn naar één . 
Als je verrroedt dat je 
alleen ma.ar op één kan 
karen dan buig je na dat 
je het honk hebt aange
raakt naar rechts af. 
Iet op je coach! 
Geeft de coach aan dat je 
door kan lopen naar het 
tweede honk, maak dan net 

voor het honK een oochtje naar rechts zodat je een ge
leidelijke oocht maak. 
Raak het honk duidelijk aan . 

·' 

.lalopenlijk kunnen jullie deze tips gebruiken . 
Veel succes in de canpetitie . 



WARMING 

UP 

elk been 

10 tellen 

-
--------- 29 

Voor en na 

Honkbal/Softbal 
Onge-vcer 12 minuten 

~ 
1 1 / 

elk b,en 

25 tellen 

dkr:-rrm 
111 tellen 

elke kant 

Il! rellen 

15 tellen 

15 keer 

m beide rfrhting:cn 
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. • :'O tt'l!t-11 

dk heen 
21) t,·!l.__·n 

clkr kant 

1) rclkn 

<ik l><'<'Tl 
30 tellen 

20 tellen 

3 keer 
5 tellen per keer 

J k,-rr 

40 telk 11 

~ \ 
-,.._1 

dkt· ka nt 

20 tc!lc:n 

:} telkn per keer 

elk e ;1 1 in 

hl tdk·n 

t·lkc .1rm 
!Dtd k n 

IS rellen 



RELA Tl EG ESCH EN KEN 

1 n aardewerk 1 001 mogelijkheden 

wandborden, tegels, scha len, 
onderzetters, presse-papi ers etc. 

in Delftsblauw en -gekleurd 

met standaard of speciaa l te 
ontwerpen decor 

handgeschi lderd en/ of gescreened 

Laat u vrijblijvend informeren en 
bel: 01823 - 2344. 

B.V. PLATEELBAKKERIJ 
SCHOONHOVEN 
Wal 3B - 287 1 BA Schoo nhoven 



~-~~,z. ~~~~r,~~~~1~ ~~H!!~! 
~. -'" r HANDELSDRUKWERK 
flll' _ FAMI L IEDRUKWERK 

·- Uw idee maken wij . .. GOED! 

Voor al uw voorkomende bloemwerk. 

Specialiteit : BRUIDSBOEKETTEN 

met gratis corsages voor het bruidspaar. 

bloemsierkunst 

,f!/ie SJf 1!}er" 
lee stubbe 
kerkstraat 7 
schoon hoven 
01823-5712 

AUTOMOBIELBEDRIJF SCHAKEL 
off. Ford-dealer 

C. G. Roosweg 4 
2871 MA Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 2967 
werkplaats 2425 

SCHAKEL, MET DE 'S' 
VAN SERVICE OOK 
VOOR OCCASIONS 



HET METS TENUE. 

Wil je kompetitie gaan spelen dan is een 
Mets tenue verplicht. Om deze tenues nog 
op tijd in huis te hebben, moet je ze 
vóór S APKÏI.. bestellen. 

Lever het onderstaande invulformulier in 
bij Otto Ooms, Kortedijk 17 Schoonhoven. 

Naam: . 

Adres: 

Telefoon: . 

Om de maat van je pak te bepalen, moet je 
drie maten opgeven te weten je borstmaat , 
je taillemaat en de afstand van je heup 
naar je enkel. 

31 

Meet dit zorgvuldig , het voorkomt problemen 
bij de levering. 

Borstmaat: . cm. 

Taillemaat: cm. 

Heup/enkelmaat . cm. 



o. Doms 
Kor.te dijk 17 
Schoonhoven 

R. Voorsluys 
Wal 16 
Schoonhoven 

G. de Ridder 
tLiaddinxveen. 

edact ie 

Kopy inleveren voor: 
10 April 



voor het echte franse stokbrood 
croissant en petit pains 

,._.,..'!> •u~ +o,.. .... 

Lopikerstraat 44, Schoonhoven 
Telefoon 01823- 4767 

PURN□T 
~ ifl dae ~he/~ ~c(/. 

HA VEN 45 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 3071 

~ Ultlltllltll'i 

Voor heel 
uw interieur 

Lopikerstraat 18 - Schoonhoven - tel. 01823-3783 

· Haven 34 
• 2871 C N 

PO rt Schoonhoven 

• • Tel. 01823-2334 

11 zen Geopend: 
Ij ma Vm v,r 

in elke denkbare variatie • 9.00- 17.00 uur 
voorzien van een eigen • t d 

graveerinrich t ing en • za er ag 
showroom • 10.00- 16.00 uu r 

RIKKOERT 
Vooral uw 
boeken 

Lopike rstraat 45 tijdschriften 
Schoonhoven 
Telefoon 01823- 2773 



~ -

W.W.S. 

Parkeersystemen 

Slagbomen 

Verkeersdetectoren 

import-export 
Veldkersweg 35 
3053JR Rotterdam 
Holland 
Telefoo n O 10-18 7921 

~ 
~ 

.0. 


