
SCHOONHOVENSEHONK-EN 
SOFTBAL VERENIGING «METS» 

EEN BALLETJE 



Deerenberg 
Haven 50 

Schoonhoven 

opticien optometrist 
contactlens-specialist 
o.v. A.N.V.C. 

O .C.C. (oogmeet en contactlens -centrum) - Tel. 01823-2412-4945 
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Juwelier 

Rikkoert 

slaagt U voordelig 
voor een 
goed horloge. 

_,,3Jn 't ~flberbups" 
R I K KO E R T Juweliersbedrijven B.V._ 
Haven 1 en 5 Schoonhoven - Tel. 01823 2651 
Postbus 35, 2870 AA 

EETCAFÉ 

Plö/lien 

op de flets 
zie Je nog Yllnders 

r ijw ie Ie n 
vindt u bij: 

KEES MAAS 
Koestraat 95- 97 

Telefoon 01823-2930 
Schoonhoven 

Batavus - Peugeot -

het café met 150 soorten bier in voorraad 

Telefoon 01823 5200 



SCHOONHOVENSE HONK & SOFTBAL VERENIGING 
POSTBUS 89 
2870 AB SC HOONHOV EN 

GIRO 3432583 

AMROBANK 'T 
SCHOONHOVEN 
REK. NR. 43.26.12.696 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Wedstrijdsecr. 

Trainingen 

Jeugd 

Materiaal 

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 
Kort e Dijk 17 
Tel: 01823 - 5879 
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Bal na. 

Hier is weer eens een balletje. Dat is al 
weer een hele tijd geleden. 
Gebrek aan copy heeft hetuitkomen van het 
"Balletje" vertraagd. Om daar nu over 
uit te wijden heeft geen zin, maar ik 
vraag jullie nogmaals, eens een stukje te 
schrijven voor jullie clubblad. 
Er is genoeg gebeurt dit seizoen met als 
klapper natuurlijk het kampioenschap van 
het tweede dames team. Nog gefeliciteerd. 
In dit clubblad de uitslagen van de af ge -
lopen competitie. Ook de nieuwe indeling 
voor de competiti~ van volgend jaar, en de 
indeling van de zaaltrainingen voor van de 
winter. - Als dit clubblad uitkomt i s er al 
een feest geweest en een buitengewone 
ledenvergaderin g. Dit clubblad i s dus met 
recht een bal na. 



ZONNEBANK 
met HEMEL 

MET GEZICHTSBRUINER 

per keer. ...... 13.50 
Abonnement 
(10x) .............. 115.00 

BELVÉDÈRE 
LEKDIJK 2-8 

TEL. 01823 - 2377 - 2723 

Alleen volgens afspraak 
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1 Schoonheidssalon 
: "Ria Weeber" 
1 

1 

1 

1 

Archimedesstraat 9 
Tel.: 01823-3735 

D.G.S. 

l1bob1nk ,.., 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

HAVEN 47-49 , SCHOONHOVEN - TEL. 01823- 2893 



Amro Bank: 
goed voor 
uw financiële 
conditie. 

fIDamro bank 
Kantoor: 
Schoonhoven 

STOFFEN - BREIGARENS 
HANDWERKEN 

FOURNITUREN - NAAIMACHINES 

HET HOEKJE 
LOPIKERSTRAAT 35 - 2871 BT SCHOONHOVEN 

TELEFOON 01823-5018 

VOLVO"" 

1 CATSBURG e :~Jgg~~i::~~N f IDEALER ~-------- - ----

Bergam bachterstraat 5 
2871JB Schoonhoven 

MITS UB IS H I / 

KOESTRAAT 130 - TEL. 01823-2380 - SCHOONHOVEN 



• • trainers 
• • tra1n1ngen 

Als een competitie seizoen voorbtj is ga je al weer 
werken aan de competitie van het volgende jaar. 
Na de+ 7 weken winterstop die we hebben gehad 
starten we weer met de zaaltrainingen. 
Om nu een ieder die de zaaltrainingen wil bezoeken 
( en dat wordt wel van jullie verwacht ), duideltjk 
te maken btj welk team en welke training htj of ztj 
is ingedee ld volgt hier de voorlopige indeling. 
De trainers kunnen in een later stadium alsnog de 
besl i ss ing nemen om iemand in een hoger , of een 
lager team te plaats en. Kun je op de voor jou ge l
dende trainingsavond niet trainen, neem hierover 
dan contact op met je trainer. 

Training 
Zaal 
Tijd 
1e Training: 

Dames 
L.T.S. 
19.00 uur 
6 - 11 - 85 

Tr a iners Ronald van de Meer 
Rob Voorsluys 

Petra van Beek 
Helen Beljaars 
Annetje Bierma 
Martha van Esch 
Marjolein de Gans 
Susan Jonk 
Tineke Kuppens 
Judith Rozend aal 

Annette Scholten 
Henna Tjoe-a-On 
Ragnhild de Jonge 
Janneke van Brug 
Miep Vermeul en 
Elsbeth Brouwer 
Birgitta Lutterman 
Rina Scholten 
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Training 
Zaal 
Tij d 

Heren 1 
L . T . S . 
20.30 uur 

1e Training 
Trainers 

6 - 11 - 85 
Maarten Cools 
Rob Voorsluys 

Tel 

Marco den Boer 
Frank van de Heuvel 
Mi chaë l Martina 
Ronald van de Meer 
Ronald Neven 
Hin Veelenturf 

Training 
Zaal 
Tijd 

Dames 2 
L . T . S . 
19.00 uur 

Rob Voorsluys 
Erik J. Zorgdra ge r 
Acronius v.d . Zweep 
Philip Somers 
Nico Geurs 
Boudewijn Smit 

1e Training 
Trainers 

7 - 11 - 85 
Hin Veelenturf 
René van Rijk 

Tel 
Tel 

6008 
2 3 10 

Corrinne van Beek 
Dianne Delnoye 
Christina Duhen 
Simone Gubb e ls 
Ellen Hoeke 
Paulien Kaas g ieter 
Patri cia Lutterman 
Felicia Oosterling 

Trainin g 
Zaal 
Tijd 

Heren 2 
L . T . S . 
20.30 uur 

Irma Overbeek 
Marian v.Schoneveld 
Sandra v.Sterkenburg 
Linda Veer 
Marjolein Verhoer 
Evelyn v. d. Meer 
Diane van Ooyen 

1e Training 
Trainers 

7 - 11 - 85 
Otto Ooms 
Marco den Boer 

Tel 
Te l 

5879 
6257 
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José Jansen Dick Weeber 
Coos Ooms Rob Vermeulen 
Reggy van Rij k Jan Leenslag 
Erik Lugte n S tefan Strube 
Max Pi eter se Marce l Ever se 
René van Rij k Bria n v.d. Zee 
Leo_Roumimper ____________ g!!~-g~~~-----------
Voo r de jong e n s di e vol g end ja a r officieel 
nog geen senior zijn en e i g enlijk ook weer 
te oud voor d e adspirant en , v e rdient het aan
beveling om met het twee de heren te am mee te 
trainen. Mochten jullie echter door he t vrij 
l a te tijdstip van deze training niet in staat 
zijn om mee te train e n, dan kunnen jullie 
alsnog op zat er da g ochtend mee trainen met de 
adspiranten. De ze regeling geldt dus in het 
bijzonder voor J ac co Frederikse 

Niels de Jon ge 

Training 
Zaal 
Tijd 

Peanuts 
L.T. S . 
9 uur 

Marc Lagrand 
Marc Verwijnen 
Arjan van de Wal 
We rner van de Vlies 

1e Training 
Coörd inator 

9 - 11 - 85 
Re ggy van Rijk 

In principe wordt e r met één groe p 
gesta rt. Blijkt echter dat d e g r oe p 
te g root wordt dan za l er e en sp lit
sing kom en van een meisjes softbal -
en een j onge ns-honkbalgro ep . 

De volgende mensen hebben al toegezegd bij 
deze tr a i n in ge n t e helpen 

Annetje Bierma 
Mar jolein de Gans 
Christina Duhen 

Erik J an Zorgdr a ger 
Aad van Ooyen 
Hans Spr u yt 





( RiensOptiek haven 75, 1: 
tel 2328 ~ _ 

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 

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 o·ros 
Aardappel-, Groente- en 

Fruithandel 

Uw speciaalzaak 
voor 

FRUITMANDEN 
en 

DELICATESSEN 

Lopikerstraat 28 
Schoonhoven - Telefoon 2680 
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West :0: 

Dat wij niet de enige vereniging z1Jn die 
vechten voor een sportveld in West II,blijkt 
uit een stukje uit het clubblad van de Korfbal
vereniging "Argento". 

VAN DE VOORZITTER: 

Nu de leden een of meerdere wedstrijden op ons 
veld aan de Populierenlaan hebben gespeeld, 
kwam bij een aantal weer de vraag los:"Krijgen 
wij nou een nieuw veld,of niet?". 

Jammer genoeg heb ik daarop niet een antwoord 
kunnen geven.Half januari jl. was er een bij
eenkomst met o.a. de bewoners die in de direkte 
omgeving van de kam.Onnesdreef wonen. 
Vertegenwoordigers van de sportraad,de hockey
club in oprichting,de honk- en softbalclub èn 
van Argento bezochten deze bijeenkomst. 

Zoals bekend is het de bedoeling van de stede
bouwkundige en de wethouder van ruimtelijke 
ordening in het z.g. Middengebied van West II, 
dat is naast de scholengemeenschap "Willem de 
Zwijger" een open "sport"-veld te maken . 
De scholen kunnen er dan op voor de lichame
lijke opvoeding en verder eventueel een of 
meerdere sportverenigingen. 
Tegen dat open sportveld.dus zonder hek ,is 
bezwaar gemaakt.Het betekend namelijk,dat 
iedereen van het veld(speelweide voor de wijk) 
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gebruik kan maken,maar ook dat er honden op 
kunnen komen e.d . dat is niet gewenst. 
Welke sportverenigingen er van dit veld gebruik 
mogen maken is nog niet bekend . 
Over de vraag:openbaar of afgesloten sportveld 
en wie er kunnen sporten,zal de gemeenteraad 
nog een beslu~t nemen. 

ARIE VAN DER ZWAN. 

Inmiddels is wel duidelijk geworden dat het 
plan " West 2" , onze honk- en softbalver -
eniging niets te bieden heeft. 
Eerder gedane toezeggingen als "straks als 
West 2 klaar is" kunnen we zo gezegd wel 
op onze buik schrijven. Jammer is h et in 
ieder geval wel. 
Nu wordt het wachten tot het sportterrein 
Hofland Noord wordt gerealiseerd. 
Dat dit misschien nog wel tien jaar duurt is 
natuurlijk minder lBuk. 
We zullen er in ieder geval wel naar toewer -
ken. We blijven gewoon balletjes opgooien , 
zo dat het balletje blijft rollen. Lukt dat 
nog niet dan gooien we gewoon de knuppel in 
h et gemeentelijke hoenderhok. We zullen ter 
zijner tijd onze slag heus wel slaan. 
Onze spreuk voor de toekomst luid dan ook 

JE METS ANDRAI 

OTTO OOMS 



RELATIEGESCHENKEN 

In aardewerk 1001 mogelijkheden 
wandborden, tegels, schalen, 
onderzetters, presse-papiers etc. 

in Delftsblauw en -gekleurd 

met standaard of speciaal te 
ontwerpen decor 

handgeschilderd en/of gescreened 

Laat u vrijblijvend informeren en 
bel: 01823 - 2344. 

B.V. PLATEELBAKKERIJ 
SCHOONHOVEN 
Wal 3B - 2871 BA Schoonhoven 

<~~ 
De Ze:~~:port-specialist · [i~ç;~ 

heeft alles voor je in huis. Voor zaalsport, ,;,;ét\:;, 
gymnastiek, veldsport, voor àlles! Kom maar' s kijken. ., ,,. 



DRUKKERIJ VERZIJL 
LANGE WEISTRAAT 19 - 23 SCHOONHOVEN 
TELEFOON 01823 - 2125 

HANDELSDRUKWERK 
FAM ILIEDRUKWERK 

Uw idee maken wij . . . GOED! 

Voor al uw voo rkomende bloemwerk. 

Specialiteit: BRUIDSBOEKETTEN 
met grati s corsages voor het bruidspaar. 

bloemsierkunst 

,r!ffe Btryer" 
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 
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EEN BALLETJE 

Bijna twee jaar maak ik nu dit clubblad. 
Volgend jaar kan ik er echter geen tijd meer 
meer voor vrij maken 
Als er iemand is die hier wel interesse 
voor heeft , kan hij of zij met mij con
tact opnemen. 
Het licht in de bedoeling om het club -
blad eenvoudiger te maken en regelmatiger 
uit te geven.Heb je ideeën, gooi eens een 
balletje op. 

Otto Ooms 
Korte Dijk 17 
Tel: 5879 
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DE ZIL VERST AD - DINSDAG 3 SEPTEMBER 1985 Mets 

Het volgende beri c ht kwamen 
we t egen in d e II Zilv ers t ad " 
Ee n g ew eldig e prestatie van 
he t t weede dames team . kaJDJ 
SCHOONHOVEN - Afgelo- . 
pen dinsdag liep het zwem
badterrein vol met plm. 100 
toeschouwers voor de eerste 
kampioenswedstrijd van de 
nog jonge Honk-en Softbal 
vereniging Mets. Het tweede 
dames team o.l.v. coaches 
Hin Veelenturf en René van 
Rijk, moest als ongeslagen 
favoriet het strijdperk betre
den tegen de Gophers uit 
Maassluis. Deze wedstrijd 
beloofde de nodige span ~ 
ning, gezien het feit dat de 
Gophers tweede stond in het 
klassement. 
De dames van Mets begonnen 
sterk door in de eerste inning 
een 381 voorsprong te nemen 
en vervolgens door te gaan tot 
581 na drie innings . Na 5\lz in
ning hadd en de Gophers de 
stand echter gelijk getrokken 
tot 5-5. In de zesde en voor
laptste innin g wist Mets een · 
punt te scoren, en had dus ook 
de taak om in de laats te innin g 
de th uisplaat scho on te houden 
om hun kampioen schap veilig 
te stellen. 
Dit lukte door zee r fanatiek 
spel van alle Mets dames. zon 
de r nog gebruik te hoev en ma
ken van de gelijkmakende 

slagbeurt waren de dames van 
Mets II kampioen. Een bijzon
der goede pres ta tie van ee n 
nog zo jonge ploeg. Mets II 
pr omov eert naar de re serve 2e 
kla sse van het rayo n Zuid
West Nederland . Nu nog af
wachten of Mets Dames I nog 
promov eer t naa r de tw ee de 
klasse. Mets I treedt a.s. zater
dag om 14.30 uur op om hun 
ev entuel e kampioensch ap te
gen Th e Red Geese uit Goes. 

Coach Hin Vee lenturf van 
Mets II, tevens voorzitter van 
S.H.S.V . Mets was , net als zijn 
hele team duidelijk ev entjes 
aangeslag en, en gaf als eerste 
reactie ; ,,dit is niet te geloven". 
En terecht: om twee jaar na 
oprichting al een kampioens
team te produceren , geeft een 
duidelijk teken van de kwali
teit van het softbal bij S.H.S.V. 
METS. 

• Staan 
ne Delr 
Zittend 
mone C 
schiete1 



---------------------------11 
: koestert eerste 
pioensploeg 

d v.l.n.r.: Corine van Beek, Linda Veer, Patricia Lutterman, Ellen Hoeke, Dion-
1oye, coach Hin Veelenturf, Felicia Oosterling en coach René van Rijk. 
v.l.n.r.: Sandra van Stekelenburg, Marjan van Schoneveld, Irma Overbeek, Si
iubbels, Christine Duhen, Evelijn v.d. Meer. Op de foto ontbreekt Paulien Kas
r (fotostudio Niestadt). 
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't Is al eventjes geleden maar toch het ver
melden wel waard. 

Wachtmeesters gaven 
elkaar het ia-woord 

',CHOONHOVEN 
Voorafgegaan door een 
politiebus met sirene 
maakten eerste wacht
meester Ronald van der 
Meer en wachtmeester 
(binnenkort eveneens 
eerste wachtmeeste?) 
Martha van Esch afgelo
pen vrijdag in een versier
de oude Citroën een ere
rondje door de stad. 

Even daarvoor waren zij 
door · burgemeester 
Schouwenaar in het hu
welijk verbonden. Beide 
rijkspolitiemensen zijn al 
jaren een bekende ver
schijning in de straten 
van Schoonhoven en er 
bestond dan ook grote 
belangstelling voor drze 
gebeurtenis van de kant 
van het publiek. 
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BOUWMARKT 
SCHOONHOVEN 

uw doe-het-zelf centrum 
Koestraat 102, Schoonhoven 
Telefoon 01823-5050 

ooms administraties 

J. c. ooms 
havenstraatse wal 56 
2871 er schoon hoven 
telefoon 01823-5324 
k.v.k . gouda 26573 

administraties , bel astingen , loonadminist raties 



KOM OOK 
HONKBALLEN OF 
SOFTBALLEN 

SCHOONHOVENSE 
HONK-EN SOFTBAL VERENIGING 

"METS" 
Opgericht 15 april 1983 
Postbus 89 
2870 AB Schoonhoven 
Girorekening: 3432583 
Bankrekening: 43.26.12.696 
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Ei n dstanden _ Competitie _ 1985 _ _ _ 

Mets dames 2 

1 Mets 
2 Gophers 
3 Bawks 
4 Blue Bitters 
5 Feyenoord 
6 Neptunus 
7 Sparta 
8 Bookers 

Mets dames 

Blue Stars 
Blue Bitters 
Mets 
Red geese 
R . Rowdies 
Old Reperians 
Nado Vl. 
Bookers 

Mets heren 1 

St. Lodewijk 
Mets 
Gophers 
R. Rowdies 
Nado Vl. 
Unicorns 

1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 

1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 

1 3 
1 5 
1 4 
1 5 
1°5 
1 5 

28 
24 
1 6 
1 3 
1 3 
8 
6 
4 

1 8 
1 7 
1 6 
16 
1 3 
1 2 
1 0 
4 

26 
1 8 
1 4 
1 4 
1 2 
2 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2 
3 
4 
5 
6 

* Verscheidene wedstrijden zijn in verband 
met het slechte weer dit seizoen niet door -
gegaan . De plaatsen van de desbetreffende 
teams stonden toch al vast 
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Wetenswaardigheden van het tweede heren team 

. 
8 
(1) s::: 
á() (1) 

á() .j..) 

(Ij s::: 

' 
rl ::l 
[IJ s::: 0, . s::: (1) . :> (1) .j..) s::: (1) 

>--< . ..'>:! s::: (1) 'D 
.j..) ..0 s::: s::: s::: s::: ::l á() rl 
[IJ á() (1) (1) (1) 0 0.. (Ij (1) 

~ 
'D (Ij á() áO á() ..c: rl 'D 
(1) rl (Ij (Ij (Ij [IJ (1) [IJ 'D 
:s: [IJ rl rl rl s::: s::: 'D (1) ·rl 

[IJ [IJ [IJ ::l (1) C áO 8 -rl rl -'<! ..'>:! ..'>:! p::; rl 0 s::: (1) 
(Ij (Ij s::: s::: s::: 0 0 (1) áO 

.j..) .j..) 0 0 0 (1) .j..) ü s::: á() 
s::: s::: ::r: ::r: ::r: 8 [IJ [IJ s::: (Ij 
(Ij (Ij 0 (1) (1) •rl rl 
c:r: c:r: .---- (\J m ::r: 0 0 p:::\ U) 

Max Pieterse 9 1 8 3 3 1 ~ 4 1 0333 

José Jansen 8 21 8 2 9 612 0428 

Jan Oskam 5 9 1 3 1 0 1 1 1 

René V • RijJ L 37 1 ~ - 2 1 1 C 1 7 6 0486 

Coos Ooms 1( 22 3 6 2 1 0132 

Nico Geurs 1( 28 n 3 1 1 ~ 1 6 5 0500 

Marco d . Boer 1 1 23 4 1 1( 1 4 0217 

Dick Weeber 1 ~ 34 ~ 1 4 1( 1 1 8 0441 

Otto Ooms 1 -- 39 22 2 21 1 5 1 5 : 0615 

Boudewijn Smit 5 1 7 4 8 7 4 0471 

Brian V.d. Zee 8 1 9 8 1 1 1 4 4 0474 

Stefan Strube 5 1 4 6 1 5 1 3 0500 

Deze cijfers ZlJD een indicatie van de in 
1985 geleverde prestaties. Misschien is de 
eerste kolom nog wel de belanrijkste. 
Hopelijk heeft iedereen daar volgendjaar een 
10 of meer!!!! 



maak van je 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 ... 7 

VOORKOMING 
MISDRI.NEN 

Een zaak van de politie.., u. 

Theaterbespreekbureau 
Bij de V.V.V. in "de Turfkelder" Stadhuisstraat 1, bestaat de mogeli j kheid om 
plaatsen te bespreken bij ± 75 theaters door het gehele land, welke zijn 
aangesloten bij de theaterbespreekcentrale. 
Ook voor muziek- en popconcerten, alsmede toneel- en cabaretvoorstellin
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 besprekingen bij de V.V.V. op het kantoor komen maken, (dus niet 
telefonisch). Dit kunt u doen van dinsdag t/m vrijdag 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 popconcerten 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 
(bespreekbewijs), 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 kaartjes reeds hebt besteld en be
taald blijven zij tot na de betreffende voorstelling uw eigendom; ook als u dus 
onverhoopt te laat zou zijn , blijven 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 
gedlstllleerd 

Huub Oostendorp 
Albrecht Beylrnggracht 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" 



softbal 

Voorlopige competitie indeling dames softbal 
1 986 

Je Klasse 

Blue Bitters 
Hookers 
Mets -
Nado Vlaardingen 
Old Reperians 
Red Geese 
R i d de r k e r k R o w d i e s / ~"' 

Ze _ Reserve_ Klasse ------"'~~'se-<>., 
Botlek 2 --~_,/ 
D.O.S. 32 2 
Eurostars 2 
Green Sox 2 
Mets 2 
Neptunus 2 
Schiedam 3 
Sparta 3 
Uni tas 2 

De indelingen van de honkbal teams en evetu -
e le jeugd teams volgen nog. 
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Het nu zittende bestuur heeft in onderling 
overleg besloten om op de begin volgend jaar 
te houden algemene leden vergadering voor -
stellen te doen voor een nieuwe opbouw van 
het bestuur. 
Dit jaar is opnieuw gebleken dat alle gecom
bi~eerde taken( trainingen/ bestuur ) voor 
veel mensen te veel was. Door die te zware 
belasting raakte er wel eens in het vergeet
hoekje en werden weer andere dingen op de 
lange baan geschoven. 
Om diverse redenen hebben Dick Weeber, René 
van Rijk, Judith Rozendaal en Otto Ooms 
besloten volgend jaar geen deel meer te wil
len uitmaken van het bestuur. 
Om het kader toch op niveau te kunnen houden 
zoeken we mensen die een best0ursfunctie 
willen bekleden, of in een commissie plaats 
willen nemen. Op de bladzij hiernaast zien 
jullie een schema zoals het bestuur nu, de 
bestuursstructuur volgend jaar graag zou 
zien. Op de bijzondere ledenvergadering die 
als je dit clubblad in de bus krijgt al 
weer actter de rug is, is het een en ander 
al besproken. ~acht je zelf het idee hebben 
in het bestuur of in zo'n commissie wat voor 
de vereniging te kunnen doen,stel je dan in 
verbinding met Hin Veelenturf . 
We kunnen genoeg mensen gebruiken, en ik kan 
je uit eigen ervaring garanderen dat het 
mits goed verdeeld, erg leuk werk is , om te 
te doen. 

Otto Oo!Ils 



Opzet nieuw bestuur 

Voorzitter 

1 1 

Secreta ri s Penningmeester Wedstr .S ecretaris Lid 

Il 
Commissies 

Il 
Commissie Commi ssie Commissie Commissie 
Public Relations Mater i a l en Wedstr.Secrtariaat Trainers 
-------------- - - - - - -
Kra n t e n a r U. k e 1 e n Controle en Wedstr. secr. HB Tra i ners HB 
Clubblad onderhoud Wedstr. secr. SB Trainers SB 
Feesten materia l en Wedstr. secr. Jun Tra i ners Jun 

onderhoud veld 
Kantine 

Inzetbare leden 
---::i 



1s----------------------

wä:ualdat ... 
. . . . .. . dat we het eind van de volgende 
maand ons eerste en enige echte rijdende 
eigen honk op gaan halen . 
Wie al eens een wedstrijd heeft gespeeld 
in Hellevoetsluis kan dat nieuwe onder -
komen al eens gezien hebben. 
Het is een oude maar in zeer goede con -
ditie verkerende directie keet. 
Hopenlijk kunnen we er volgend jaar 
volop gebruik van maken. 
9 Man van het eerste en tweede heren team 
gaan hem dus eind november met een tractor 
ophalen. We zullen voor ze duimen dat het 
gevaarte heel overkomt. 



,.. 

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 

~ ~~en~~~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-, Ltïndienst-passage's . 

Lopikerstraat 20 
Tel.: 01823-6544 

2871BX Schoonhoven 
Telex: 20996 



r 

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 

E.EWIELERS 

~-~ TEL.01823-614 7 
AAGSTRAAT 
HOONHOV 

Mooie Mode, Laag Geprijsd 

Lopikerstraat 10, Schoonhoven 
Telefoon 01823-2288 

. Il 111 , 
111 ••••••• ., 

'af\GIOl) 
Lopikerstraat 47 îRB'l:>SETTER 
Telefoon 01823 - 5337 
2871 BW Schoonhoven 

OPHALEN VAN REPARATIES 
EN TERUGBRENGEN 

"GRATIS" 
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Van Honkbal 111 team 

naar 

reggy van Rijk stopt met het trainen en 
coachen van het eerste heren team . 
Hij gaat zich volledig op het jeugd gebeuren 
storten. 
Dat hem dit hem goed af zal gaan lijdt geen 
twijfel. Het afgelopen jaar was het peanutt
ball een groot succes. 

Reggy, namen het eerste heren team bedankt 

? • 



OTTO OOMS 
KORTE DIJK 17 

·scHOONHOVEN 

edactie 

Kopy inleveren voor: 
20 NOVEMBER 



ï 
! 

voor het echte franse stokbrood 
croissant en petit pains 

, .,_.,..,, .I JIII "°o.,. 
~ .. 

Lopikerstraat 44, Schoonhoven 
Telefoon 01823- 4767 

PURN□T 4ri i,i dae~k/~:le(/. 
HA VEN 45 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 3071 

RJ Ultllfntll:J 

Voor heel 
uw interieur 

Lop ikerstraa t 18 - Schoo nhove n - tel . 01823-3783 

· Haven 34 
• 2871 CN 

PO rt Schoonhoven 

• • Tel. 01823-2334 

11 zen Geopend: 
IJ ma t/m v~ 

in elke denkba re variat ie • 9.00-1 7.00 uur 
voorzien van een eigen • t d 

g raveeri nr ic hting en • z a er ag 
showroom • 10.00-16 .00 uur 

RIKKOERT 
Voor al uw 
boeken 

Lopi kerst raat 45 tijdschriften 
Scho onhov en 
Telefoon 01823-2 773 



W.W.S. import-export 

Parkeersystemen 

Slagbomen 

Verkeersdetectoren 

Veldkersweg 35 
3053 J R Rotterdam 
Holland 
Telefoon 010-187921 

~ 
~ 

~ 


